Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl
Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Elıterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2014. január 13-án tartandó ülésére
a szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-testületet 75/2013. (X. 15.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló
59/2012.(XI.28.) BM rendelet alapján támogatási igényt kíván benyújtani 50 erdei m3 tőzifa
vonatkozásában.
Önkormányzatunk a kérelmezett 50 m3 helyett csak 37 m3 keménylombos tőzifát kapott
meg, a támogatási feltételek megváltoztatására, vagyis a megítélt összeg értékében kemény
lombos fa helyett lágyfa igénylésére nem volt lehetıség.

A hivatkozott Bm rendelet szerint a támogatásban részesített települési önkormányzatok
rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit,
amelyet az elszámolással egyidejőleg a kincstárnak benyújtanak.
A rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) idıskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történı nyújtására –
lakásfenntartási támogatásra
jogosult elınyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család élvezzen elınyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tőzifa biztosítására kerüljön sor.
A rendelet megalkotása érdekében a rendelet-tervezet az elıterjesztés mellékletében foglaltak
szerint elkészítésre került.

Elızetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelı megvásárlása jelentıs,
akár létfenntartásukat is veszélyeztetı anyagi terhet jelent.
2 Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítı hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önerıt,
valamint a kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehert az önkormányzat
gazdálkodásában.
3. Környezeti következmények, hatások
A tőzifa 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 Hivatal munkatársaira, ugyanis
a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor
többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tőzifa átadásával
kapcsolatosa teendıket intézi.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A helyi önkormányzatok szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítı
támogatásról szóló 57/2013(X.4) BM rendelet alapján Medgyesbodzás község
Önkormányzata 37 m3 szociális célú tőzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatást
kapott. Ennek elosztása , valamint az említett jogszabály elıírása alapján helyi rendelet
megalkotása vált szükségessé. A rendelet megalkotásának elmaradása a támogatás
visszafizetését vonná maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Krucsai József
polgármester

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
…./2014. (… ...) önkormányzati rendelete
A szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§ - ában kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. §

(1) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok
szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 57/2013.(X.4)
BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként 2 q tőzifát nyújt téli főtésével
kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak aki fatüzelésre alkalmas főtıberendezéssel
rendelkezik és :

a) aktív korúak ellátására,
b) idıskorúak járadékára
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
f) 70 év feletti egyedül élı
g) fogyatékossági támogatásban részesülı

(2) Egy kérelmezı az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján
jogosult tőzifa támogatás igénybe vételére. A támogatás megítélésekor az (1) a)-d) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelı kérelmezıket elınyben kell részesíteni.

(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult meghatározott támogatásra,
függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától.

(4)Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerően senki sem él, a támogatás
nem igényelhetı.
3. §

(1)A szociális célú tőzifa támogatás iránti kérelem a Nagykamarási Közös Önkormányzati
Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltségén( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.) adható be
az e rendelet 1. mellékletét képezı formanyomtatványon.

(2) A kérelmeket 2014. február 14. napjáig lehet benyújtani.

(3) A szociális tőzifa támogatást az Önkormányzat elsısorban az 57/2012.(X.4.) BM rendelet
alapján a részére megítélt 37 m³ tőzifa erejéig tudja biztosítani. Az 37 m³ tőzifa kiutalását
követıen beérkezett kérelmeket az Önkormányzat nem köteles kielégíteni.

(4) A kérelemhez a 2.§ (1) c) és g) pontja szerinti jogosultság esetén mellékelni kell a jogosító
támogatást megállapító határozatot.

4. §

A kérelmezı részére megítélt tőzifa elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az
átvételrıl ezen rendelet 2. mellékletében foglalt átvételi elismervényt kell kitölteni.

5. §

A képviselı-testület a szociális célú tőzifa támogatással kapcsolatos hatásköreit a
polgármesterre ruházza.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, 2014. március 31. napján hatályát
veszti.

Medgyesbodzás, 2014. január 13.

Krucsai József
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyzı

1. melléklet a …/2014(… …) önkormányzati rendelethez
Ké rel e m
Név:........................................................................................................................
Születési hely , idı:.................................................................................................
Anyja neve:.............................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................
Tartózkodási hely:....................................................................................................
kérem,hogy részemre Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének a
szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

szóló 1/2013(I.29.)

önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként

2 q tőzifát

biztosítani.
A tőzifa támogatásra való jogosultságom:*
a) lakásfenntartási támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma: ................................
b) rendszeres szociális segélyben részesülök, a megállapító határozat száma.........................................……
c) foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma... ……...……
d)
idıskorúak
járadékában
száma...........................................
e) halmozottan hátrányos
száma:……………………

helyzető

f)rendszeres gyermekvédelmi
száma……………….

részesülök,
gyermeket

kedvezményben

a

megállapító

nevelek,

részesülök

a

határozat

megállapító

határozat

megállapító

határozat

g) fogyatékossági támogatásban részesülök, megállapító határozat száma……………….
h)70 év feletti egyedül élı vagyok
*(A megfelelı aláhúzandó és kitöltendı.)
Nyilatkozom, hogy az általam alkalmazott főtési
mód:.....................................................................
…..................................................................................................................................................
.......
Medgyesbodzás, 2014 …..........................hó..............nap
…………………………
……
kérelmezı
A kérelem 2014. február 14. napjáig nyújtható be.

Az Önkormányzat tölti ki:
A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Medgyesbodzás, 2014........................
PH.

……………………………..
aláírás
….........................

2. melléklet /2014(… ...) önkormányzati rendelethez
Átvételi elismervény

…........................................ (név) Medgyesbodzás ,
….....................................u...........sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Medgyesbodzás Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi
szabályairól szóló

/2014(… ...) önkormányzati rendelete alapján a ….........../2014 .sz

határozattal megállapított természetbeni juttatásként 2 q mennyiségő tőzifát átvettem.

Medgyesbodzás , 2014. ..............................hó .......nap

átadó

átvevı

Részletes indokolás

1. §-hoz
Értelmezı rendelkezések.
2. §-hoz
A támogatásra jogosultak körének meghatározása, figyelembe véve az 57/2013(X.4) BM
rendelet elıírásait.
3-4 §
A támogatási kérelem benyújtásának módja valamint helye meghatározása.
5. §
A gyorsabb ügymenet érdekében hatásköreit a Képviselı-testület a polgármesterre ruházza át.
6. §-hoz
A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet,
csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követıen
célszerő a rendeletet hatályon kívül helyezni.

