
oföldeák Községi önkormányzat
Képvisel ő_testi'i leté nek

1 12022. (l.7.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásró! szóló

7 12021. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításárót

oföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szólÓ
2011 ' évi CDfiXlX' törvény 13' s (1) 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szólÓ - módosított _'l993. évi Ll|. törvény
rendelkezéseire a következoket rendeli el:

í. s A Rendelet a kÖvetkező 3lA. $-al egészÜl ki:

a; Ótoloeat Községi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként barnakőszenet
biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akiknek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb osszógenek
35oo/o-át, egyedül élő személy esetén a 45O%-át és e rendelet 3.$-a alápján nem rés2esült
barnakőszén támogatásban.

b)Az a) pont szerintitámogatásra a kérelmet2}22.január 10. napjától2}22'január 20. napjáig
lehet benyújtani.

2. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
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Záradék: A rendeletet a Képviselőtestület 2022. január 06. napján fogadta el. A rendelet
2022'január 07-én, hirdetőtáblán történő kifÜggesztéssel kerÜlt kihirdetéire.
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ELÓZETES HATÁSVESGÁLAT

a természetben nyújtott tüze!őanyag támogatásról szóló rendelet
módosításhoz

Társadalmi hatás:
A természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról szóló módosíiott rendelet alap1án az
állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat által biziosított
természetben i el látásról'

Gazdasági hatás:
A természetbeni ellátások az onkormányzat költségvetésén keresztul befolyásolja az
ön korm á nyzatok g azdá l kod ását.

Költségvetési hatás:
A rendeletnek költségvetési szempontból Önmagát végrehajtÓ hatása van. A szociális rendelet
szabályai szerint hajtható végre a támogatások igénybevétele, megállapítása.

Környezeti és egészségi következmények.
Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Atámogatás átvételét átvételielismervény kiállításával kell igazolni2 példányban, melybőlegy
példány a kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeii meg. nj atvetéii
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesÜlt nevét, a tÜzelőanyág fajtáját, a
tÜzelőanyag mennyiségét valamint az átvétel idejét.

A jogszabály megaIkotásának szükségessége:
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkör, Magyarország helyi
önkormányzatairól szÓló 2011' évi CLXXX|X. törvény 13. s (1) 8. póntjában toapoit
felhatalmazás, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóli _ módos?tott
- 1993. évi lll. törvény rendelkezéseire.

A jogszabáty atkalm azásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyifeltételek rendelkezésre állnak'
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lNDoKoLÁs
a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati

rendelet módosításához

A BelÜgyminiszter döntése alapján önkormányzatunk részére 781.oso,-Ft forint összegÚ
vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra tüzelőanyag támogatásá,
melyet az önkormányzat 246 q barnakőszén (ame|y 2o4o mm átmérojo; vasárlására
használhat íel. Aa. önkormányzat által vállalt onerő mértéke ebben az esetbén í56.2ío.-Ft,
mivel a támogatás 2500._Ft+Áfa/q, illetve az önerő mértéke 5oo._Ft+Áfalq, vagyis i
mázsa szén összesen 38í0._Ft_ba kerüI.

Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél több tÜzelőanyagot is vásárolhat, ha a
meghatározott minőségi kovetelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban
m eg h atáro zott árnál kedvezőbb feltéte le kkel tudja beszerezn i

Az ormosszénZrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9_í 1.lt',lo4.| árajánlata szerint 3.8ío._FUq
bruttó összegért (3.000.-Ft+Áralq; tudja adni a borsodi barnakőszenet, ezért az
önkormányzat 25o q barnakőszenet rendelt meg g52.5oo._Ft értékben, igy az önerő
mértéke 206.375._Ft tett.

A barnakőszenet az ormosszénZrt-től vásároljuk meg.

9I9!"í!, Kö-zségi Önkormányzatához benyújtott kérelmek alapján 17 háztartás felelt meg az
oföldeák Községi Önkormányzat Képviselő_testülete által- megalkotott természetbeni
tÜzelőanyag támogatásáró| szőlo 7l2o21'(x'29.) önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételeknek.

A szociálisan rászorulók a Képviselő-testÜlet döntése a|apján 't0 mázsa barnakőszén
támogatásban részesÜltek háztartásonként, összesen 17o mázsa mennyiségben.
A fennmaradó B0 mázsa barnakőszén kiosztása egy második utemben 2022.január hónapban
történne, melyhez szÜkséges a 7l2021.(X.29.) természetben nyújtótt tüzelőanyag
támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

1. A támogatást az a települési önkormányzat igényeIhette, amelyik a szociális
rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követo 10' napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására' időskorúak járadékára, Vagy _ tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására _ telepÜlési támogatásra (e támogatásban részesÜlők közÜl
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesÜlok) jogosult elonyt élvezzen,
b,) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tÖrvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyÍ, és
c) háztar1ásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerÜljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célÚ tűzifában Vagy szénben részesÜlőtől ellenszolgáltatást nem
kér.

2. A telepÜlési önkormányzat a támogatásból vásárolttúzifát, illetve szenet 2022. február 15-
ig a osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzÜgyi felhasználása
legkésőbb 2022. március 31-ig történhet meg.

3. Minőségi kovetelmények:
- tŰzitavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat t5% elfogadott tűréshatárÚ,
átlagosan 100 cm hosszÚ, 5-35 cm átmérőjű tíizifánaka fővárosi és a megyei kormányhivatai
erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótÓl történő megvásárlására
fordíthatja,
- szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 2O-4O mm átmérőjű
ba rnakőszén vásárlásra ford íthatja,



- a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,
melyből egy példány a kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesultet illeti
meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a
tüze lőa nya g f a1té4át, a tuzelőanya g me n nyiségét va la m int az átvéte l idejét'

4. AtíiziÍa származását az erdőről, az erdo védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi D(XVIl. törvény 90. $-a szerint kell igazolni. A beszerzetttŰz|fa mennyiségének igazolása
érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy másolatát az elszámoláshoz csátotni tóll.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a
jogalkotásról szÓló 2010. éví CXXX. Törvény 20.$-ában foglalt egyeztetési kötelézettség a
rendelet{ervezettel szemben nem áll fenn.
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