
Földeák Község Önko.mán)zírta
Képviseló-testületének

í í/20í9.(xl.20.} önkoÍmányzati rendelete
a természetben nyújtott tüzelóanyag támogatásról

Földeák Község Önkormányzatának Képvise|ő_testÜlete az A|aptöNény 32. clkk (1) bekezdés
a) pontjában biáosított Íeladatkörében eljárva, l,4agyarország helyi önko.mányzatairól szóló
2011- évi cLXxXlX- törvény 13' s (1) 8. pontjában kapott felhatalmaás alapján, figyelemmel
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló _ módosított _ 1993. éVi lll. törvény
rendelkezéseire a következőket rendeli el:

l. feiezet
A rendelet célia, hatálya

í. s A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult személyek
részére tÜzelöanyaghoz való hozzájutás biáosítsa a téli idószakban'

2. s (í} A rendelet hatálya kiterjed Földeák község közjgazgatási területén élő, bejelentett
lakóhellyel vagy taftózkodási hellyel rendelkezó:

a) magyar állampolgárokra'

ó,} bevándoroltakra és letelepedettekre'

c) hontalanokra,

d) a magyaÍ hatóság által menekÜltként elismerl személyekre.

(2)A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és taÉózkodás jogával rendelkezó személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: szmtv') szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogáVal rendelkezó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idópontjában az szmtv'-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát Földeák község területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilVántartásáról szóló törvény sze.int Földeák községben bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.

ll, fejezet
Természetben nyúitott tüzelóanyag támogatás

3' s Földeák község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként
barnakószenet biaosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek' akiknek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkoi óregségi nyugdíj legkisebb
összegének '175 o/o-át, egyedüléló szemé|y esetén a 3ooo/o-át'

4.s A támogatás mértéke legfeljebb 'l0 q barnakőszén eqyszeri alkalommal'

t.

Eljárási rendelkezések
A támogatás igénybevételének módla

5. s (1) Az eljárás kéÍelem alapján indul' A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatalban (6922 Földeák' szent László tér 1') kell elóteÍjesáeni' a külön erre rendszeresített
formanyomtatványon'

(2) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet'
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(3) A kérelmet 2019. november 21' napjától _ 2019. november 28. napjáig lehet benÉtani'
(4} A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól' jóVedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jöVedelmi adatokra Vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejÜleg kell becsatolnia.
(5) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelóző hónap
jövedelméról szóló munkáltatói igazolást,

b} a munkanélkÜli ellátásról a kérelem benyújtását megelózó hónapban Íolyósított ellátás
igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiá|lított igazolást'

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelózó hónapban kiÍizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámla kivonatot

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kére|em
benyújtását megelőzö 9azdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) egyéb jöVedelmek esetében a kérelmezó büntetőjogi felelóssége mellett nyilatkozatot tesz
a havi átlagos jöVedelméról

(6) A kérelmek elbírálása során előnyben kell Íészesíteni azt, aki

a) aktiv korÚak ellátására

b) időskorúak járadékára,

c) telepÜlési támogatásra (e támogatásban részesÜlók közül kiilönösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások üseléséVel kapcsolatos támogatásban részesÜlók)

d) vagy a gyermekek Védelméról és a gyámÚgyi igazgatás.óI szóló 1997. évi xXXl. törvényben
szabályozott halmozotlan hátrányos helyzetÚ gyermeket neveló családban él.

6. s Atámogatással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a szociális Bizottságra ruházza
át.

tv.
záró rendelkezések

7. s Ez a rendelet a kihirdetés napját követó napon lép hatályba'

8' s Jelen rendelet hatálybalépéséVel egyidejűleg hatályát Veszti a természetben nyújtott
tÜzelőanyag támogatásról szóló 1212018.(Xl.09.) önkormányzati rendelet és a módosítására
kiadott 171201 8'(Xll.1 1.) önkormányzati rendelet.
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Rákóczi Edit '
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záradék: A rendeletet a Képviselő-t november 19-i rendkÍVüli ülésén Íogadta
el. A rendelet 2019. november 20-án
kihirdetésre.

Földeák. 2019. november 20

hirdetőtablán történó kifÜggesztéssel került



ELizETEs HATÁsvlzsGÁLAT

a természetben nyúitott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet
megalkotásához

Társadalmi hatás:
A természetben nyújtott tüzelóanyag támogatásró| szoló rendelet alapján az
állampolgárok számára nyomon kovetheió. átfogó képet ad az önkormányzat álial
biztosított természetbeni eIiátásró].

Gazdasági hatás:
A természetbeni ellátások az önkormányzai költségvetésén keÍesztÚ1 befolyásolja az
önkormányzatok gazdálkodasát

Költségvetósi hatás:
A rendeleinek költségvetési szeErpontból Önmagát végIehajtó hatása Van' A szociális
rende|et szabályai szerint ha]tható végre a támogatások igénybevétgle,
megállapítása

Környezeti ég egészségi következmények
Nincs

AdminisztÍatíV terheket befolyásoló hatás;
A lámogatás átvételét átvételi ellsmeíveny kiálliiasá!iaj keil ilja/1)lil 2 Ijé]dál]yi]3il
Telyhíjl egy p9|dáíry á kedvezméllycZettet e0y Péjdány ,i tán1ogatásbal részesi]ltel
]]leti meg. Az átvét-.li el!smerVénybe|] i'eI keiltunletni a láirrogatásban |észesÚit nevéi
a tÜzelóanyag íajtaját, a ti]zeloanyalJ 

'nennyiséqél 
\ja an']llú a. átvétel ideió|

A jogszabály megalkotásának szÜkségességc
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában blztosítotl íeladatkoi
Magyarország helyi ÓnkoImányzatairól szóló 201 1 éVi oLXXXIX iöryény i ] s (1] 8
pontjában kapott íelhatalmazás, figyelemmel a szoc]ális igazgatásrói é$ szociéi]s
ellátásokról szóló _ módosiloti - 1993' éVl lll' törVénV r:endelkezése)re

A iogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A személyi. szeryezeti. tárgyi és pénzÜgyl feltételek renoelkezésre ái1nak
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lNDoKoLÁs
a természetbén nyújtott tüzelóanyag támogatásról szóló önkormányzati

rendelet megalkotágához

A Beli.]gyminiszter döntése alapján Önkormányzatunk részére 1 990 725._ forint
összegú Vissza nem térítendő egyszeri támogatás kerül jóváhagyásra tÜzelőanyag
támogatásra' melyet az önkolmányzaÍ 627 9 barnakőszén Vásárlására használhat
Íel

í. A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette' amelyik a szociális
rászorultság és a 2019 éVi igénylés részletes Íeltételeit - legkésóbb a tüzelóanyag
megvásárlását köVetó 10. napon hatályba |épó rende|etben szabályozza akkénÍ'
hogy
a) a szociális igazgaiásról és szociális ellátásokról szóló törvény szelintj aktív
korúak ellátására, idóskorúak járadékára' vagy _ tekintet nélki]]l annak
természetbeni Vagy pénzbeli formában történő nyÚjtására települési támogatásra
(e támogatásban részesÜlók közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások ViseléséveI kapcsolatos támogatásban részcsÚlók) jogosult elónyt
élvezzen.
bj a gyermekek ,Jédelméről és a gyámi]gy] lgazgatá$ro| szÓ1ó iÓrveÍly en
szabályozott halnlczcttal hálránvi':: ilelyzeiű gVeÍ,nekíJt neveiő csal;id é|vezzer'
?lón}.t és

", háztanás'].lhéli ie!Ítllel]í,'_, i] 
-'t!i;lía 

Yi'!]'v_ ja.,i]Zi:| ]j il.'$'|a3ár:] ie'i]]]in:.)
valanlint
d) Vállalja' rrogy e szociá]9 célll luz]íáoar Va!]v lzé nel] |eszes]jljti)
el]enszolgáltatást nen] kér

2' A települési Ónkormányzai a tánrogatásbói vásáioit tűz]Íál lllelv.j ize|'-t :020
Íebruár 17_ig osztja ki a rászori]lók részéle' a tán]ogatás ieljes osszegének pénZugyi
íelhasználása legkésőbb 2020. március 3l_ig történhet meg
3' Minőségi köVetelmények]
- tűzifavásárlás esetén a tárnogatást az ÓnkoÍmányzat t59lo elíogadotl
tűléshatárú' átlagosan 100 cÍn hosszÚ, 5-35 cm átmérójú tíizifának a fóVárosi és a
tnegyei kormányhivatal erdészet| igazgatóságai által nyil''/ántartotf
erdő9azdálkodótól történó megVásárlására fordithatja,
- szén VásáÍlása esetén a támogatáSt az öl]kormányzat 20-40 mm átnré,ó1lr
barnakószén vásáÍlásra fordÍthatja'_ a támogatás átvételét átvételi elismerveny kiállitásával kell igazo|ni 2
példányban' melyból egy példány a kedvezményezettei egy példány a
támogatásban részesl]ltet illeti rneg' Az átvételi elismervényben fel kell tÜntetn] a
támogatásban részesÜlt nevét. a tÜzelőanyag 

'ajtáját' 
a tÚzeloanyag mennyiségél

valamInt az alVélel 'dejél
4 A lűzita származását az erdóó|' aZ eÍdő 'Jéde]mérol es az eldógazdá|kodásloi
3zólÓ 2009 éVi XXXVll tórvény 90 s_a szerint kel| igazo|ni' A beszerzett tÚzifa
Ínennyiségének igazolása érdekébel'l e rendelkezés szerinti szállítójegy másolaiát
az elszámoláshoz csatolni kell'



A rendelet-tervezet az uniós jogból eÍedö egyeztetési kötelezettségekkel

;;";;ű;;;;il' ; ]ogáxotasról "áoio 
zolo' évi cXiX' Törvény 20's-ában foglalt

egyeáetési kötelezeitség a rendelet_tervezettel szemben nem áll f-qq

Fóldeák' 2019. november 13'


