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Tárgy: A Természetben nyújtott tÜzelőanyag
támogatásról szóló rendelet megalkótása

Földeák Községi Önkormányzat az ormosszén Zr!-től kedvezményesen 630 mázsabarnakőszenet vásárolt, mázsánként bruttó 3.81o._Ft-ért, összesen 2.400.3oo._Ft._Ft
értékben.
Földeák [özségi ÖnkormányzatáhozbenyÚjtott kérelmek alapján 46 háztartás felelmeg a Földeák Községi ÖnkormánYzai Képviseló{estulbie által megatkototttermészetbeni tÜzelőanyag támogatáiáról')oto 7t2o2o.(x.8) önkormányzati
rendeletben meg határozott feltételeknek.
Földeák Község Potgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478t2o2o. (xl.3') Korm' rendelete, valamint a katasztroravéaelemről és a hozzá kapcsolódóegyes törvények módosításáról szóIó 2011. évi cxxvlll. törvény 46.s. (4)bekezdésében f9slatt. veszétyhetyzetre tekintettel _ a Képviselő-testület
!r{:!o"ében eljárva, figyetemmel a-természetbeni tÜzelőanyag támogatásról szóló712020.(x'8.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a szociálisan rászorulók 1omázsa barnakőszén támogatásban részesültek háztartásonként, összesen 460mázsa mennyiségben.
A fennmaradÓ 170 mázsa barnakőszén kiosztása egy második Ütemben 2021.január hÓnapban történne, metyhez szÜkséges a lt2o2ó'.(X.8) termé".éto"n nyújtotttÜzelőanyag támogatásról szóló önkormányáti rendelet mÓdosítása.

Javaslom,

' a szociálisan rászoruIt személyek esetében a háztaÉás egy főre jutó havijövedelem módosítását, akinek a háztartásában a mináóíkori 
-öregségi

lyugd'j 175o/o-.ről z?9't::r^ (7í.25o.-Ft) illetve egyedÜl élő szemery eöeto-n
300%_ról 350%_ra (99.75o._Ft) történő emetését. 

-

' h9gy azok a szociálisan rászorult szemétyek részesütjenek barnakőszén
támogatásban, akik az első ütemben nem í<aptak tamoiatast.'

o 1lámogatás iránti kéretem benyújtási határidej e 202L január 5. napjától _
2021.január 15. napja.

Földeák község Polgármesterétől

Sz.: 12020.
Ea: Kurunczi_Bálint Nikolett
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Földeák _Község önkormányzata
Képviselő_testü leténék

.......l 2020. (xl l. . ...) ö n kormá n yzati rendetete
a természetben nyújtott tüzeÍőanyag támogatásról szó!ó
7 l 20 20 - (X. 8. ) ö n k o rm á n y zati re n oá rc1 m o o os ia" aib r

Földeák Község Potgármestere a- veszélyhetyzet kihirdetéséről szóló 478t2o2o. (xl.3') Korm' rendelete, üabmint a katasztróíavéoelemrő| és a nóiia kapcsotódóegyes törvények módosításáról szóló 2011. evi cxxvlll. tórvcny 46.s. Flbekezdésében 
'foglalt. 

ves1élyhelyzetre teriniéttel a Képviselő_testÜtethatás kö rébe n eljá rva a követk eia*et rendel i el :

í.s A Rendeleta következő3IA.$_alegészül ki:

a) Földeák Ktiz19oi.. Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátáskéntbarnakőszenet biztósít azokn ak 'a 
szociálisan rászorult szemétyeknek, akiknek aháztartásában az.egr1 r91e jutó havi jövedelem Í]em haladja meg a mindenkoriöregségi nyugd'lj l9o|ise^uu ósszegének zsa őto-at', egyedul élo szöme! esetén a350%-át és e rendelet 3.$-a alapjáínem részesült barnakőszén támogatásban.

'?rff':}1í,intszerinti 

támogatásra a kérelmet202L január 5-tól-2o2L január 15-ig

TERVEZET

2. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Hajnal Gábor
polgármester
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ELÓZETEs HATÁsVlzsGÁLAT

a természetben nyújtott tÜzetőanyag támogatásról szóló rendelet
módosításhoz

Társadalmi hatás:
A természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról szótó módosított rendelet alapjánaz állampolgárok számára nyomon [civetnJto,-átf"ú képet 

"a 
;;ó;k;rmányzat áftalbiztosított természetben i elláiásról.

Gazdasági hatás:
A természetbeni ellátások az önkorm ányzatköltségvetésén keresáÜl befolyásolja azön kormá n yzatok g azd á l kodását.

Költségvetési hatás:
A rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtÓ hatása van' A szociá|isrendelet szabályai szerint náJtnato uJgiE-'" - ta'ógatasór igénybevétele,megállapítása.

Környezeti és egészségi következmények:
Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A támogatás átvételét átvételi etismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,melyből egy példány a kedvezményeze]let, egy példánv 

" 
tá'"oö"tá'o"n részesültetilleti meg' Az átvételi.elismervénybén fel keiltüÁtetni a támogatásban részestjlt nevét,a tÜzelőanyag faltilát, a tüzetőaáyag mennyiségét valamint áz átvétel iáejét.

A jogszabály megalkotásának szÜkségessége:Az Alaptörvénv 
'??'. cikk (1) !e,\eáes -ii pontiában biztosított feladatkör,Magyarország helyi önkormáni1iatatrólszóló zoy.'eiibxxxli. ió';;y 13. s (1) 8.pontjában kapott felhatalmazás, f|gyetemmel 

' .'*iati' ig".g"iá.rói és szociálisellátásokról szóló - módosított - 1göá. evi rll. torven-v renáaréiéÉ"il.'-'

A jogszabály atkalmazásához szükséges szemétyi, szetvezeti, tárgyi éspénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyifeltételek rendelkezésre állnak.
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lNDoKoLÁs
a term észetbe n nyÚjtott tíizetőa 

TH:ffiánTó l szó l ó ö n ko rmá nyzati ren de let

A Belügyminisáer dontése alapján önkormányzatunk részére 1 993 900 forint Összegűvissza nem térítendő egyszeri'tamoga!ry r_",tirt ió"anlgrasra tüzeLőanyag támogatásra,melyet az ÖnkormanyzaÍ-aza q bariakőYd-aiil[i'zo+o mm átmérőiű) vásárlásárahasználhat fel. Az önkormanyziy anál vattatt on"io méítéke ebben-", 
"réió"n 

398.78o.-Ft,
ill".:"i.,áfl;"'i,::"Í11xf.Tfl1x"lfi:; ;; ö";;'mértéke sóó.--r-t*nralq, nágyü- i
Az Önkormányzat.a'támogatott mennyiségnél több tÜzelőanyagot is vásárolhat, ha ameghatározott minőségi köúetelménveknery -megoeÉlo 

iuzerán"vaöói 
" 

páüazati kiírásbanmeg határozott árnál kedvezőbb feltétólekker tuJiá oészei".n,.Az ormosszén Zrt. (3526 Misk-olc, 2solcaj káil ó-ii' 'l)lo+'1 
araiántata szerint 3.8í0._FUqbruttó összegért (3'000.-Ft+Áfaiq) tudja áani a borsodi barnakőszenet, ezér| az

;ilá.:ÜT:il'fr1."o 
q szenet renoeít mei z.coo.3oó.-Fi értékú;, ag';'ö"eró mértéke

A barna kőszenet az ormoss zén Zrt-től vásá rottu k meg.Földeák Község Polgármestere a vesaélyh-eJyzéi LiniiáéÍe.erő szóló 478l2o2o'(Xl. 3.) Korm.rendelete' valamint a katasztrófavédelemről'és ; r'ó:': kapcsotódó egyes törvényekmódosításáról szóló 2011. évi cx}V!!.l.- ióú"v l9.9:'(-o) oeteátseuen fogtaltveszélyhelyzetre tekintettel ' 
-a 

Képvise!ő-testülái'hatáskörében eljárva a szociálisanrászorulókat 10 mázsa barnakőszen tamogatasoán reszesítette háztarÍásonként, Összesen460 mázsa mennyiségben'
A fennmaradó 170 mázsa barnakőszén 

!''9^1.]?..?. !9Y második ütem ben 2021' januárhónapban történne,-melyhez szükséges. 1lt||zo.(x'aj'termeszetben nyújtott tüzelőanyagtámogatásról szóló önkoimányzati reridelet mooosiiása-.''

1' A támogatást az_a telepÜlési 
,önk9rn11nyzat igényelhette, amelyik a szociálisrászorultság és a 

'2O2O' 
évi igenytés részleteó iertéierei{ - pgte.áót''a tÜzelóanyagmegvásárlását követő ]!. napon 

-hatátyoa 
repo - iéná;i;tb9.r1 szabályozza akként, hogya) a szociális igazgatásról és szociális etlatasóxror 

'ioro 
törvény szerinti aktív korÚakellátására' időskorÚak j.áradékára, Vagy - tekintet nélküt ánnak természetb"ni u"gy pénzbeliformában tÖrténő nyújiására - tér"|üiesi tamoóáiJ;; [e támogatásban részesÜlŐk kozülkÜlönösen a lakhatáshoz t<apcsótooo renoüeres- liiaoasof uiJ"ré.euel kapcsolatostámogatásban részesülők) jogosutt előnyt evéiién,-- "'

b) a gyermekek védelmérol é9 a gyá1ugyi igazgatásrót.szóló törvényben szabályozotthalmozottan hátrányos helyzetű gveimetet-á"uéro ó.á]JJ élu".."n előnyt, ésc') háztartásonként legfeljebb 5 m3iűzifa vagy 10 q s=en üirtosítására kerüljön sor, valaminto) vállalja, hogy a szociális cél(l tűzifában Vagy szénben részesülőtől elÉnJiolgáltatást nem

2' A települési önkorm 
!.1vz7t a-támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021.február 15-ig osztja ki a rászoru]ók-részér", 

"-tá.ogatás teljes cisszegének pénzügyi felhasználásalegkésőbb 2021. március 3í-i9 toriénnét mág.
3. Minőségi követelmények:_ tűziÍavásárlás esetén a támogatást az Önkormányzat.ts7o etfogadott tűréshatárú,átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átm?rőjű tciziranar airégvasarla.ár"jóroithatja,_ szén vásárlása e.setén a támogatást az önkormányzat2o-4omm átmérőjű barnakőszénvásárlásra fordÍthatja, 

lJ-vl _v_Tv lllllt allllEIUJ

' a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,melyből egy példány. a kedvezményezettet, 
"gv 

p3rJány a támogatásban részesÜltet illetimeg' Az átvételi elismervényoen 
-tet 

kerr'tdrrteini a"íamogatáéban részesült nevét, atÜzelőanyag fajtáját, a tüzelőaÁyag mennyiseget váráminilz atvétel idejét.



4' A tűzifa származását az erdóről, az erdő védelméről és az erdógazdálkodásról szóló2009' évi )fiXVll..törvény 90. $-a szerint kell igazolni. A beszerzett tüzifa mennyiségénekigazolása érdekében e rendelkezés szerinti-szállítójegy másolat át az elszámoláShoz
csatolni kell.

A rendelet-tervezet g1-!iós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel Összhangban áll, ajogalkotásról szóló 2010. évi C)(XX. Ttirvény 20.$_ában foglalt ejyeztetési i<itetezettség arendelet{ervezettel szemben nem áll fenn.
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