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Tárgy: A Természetben nyújtott tüzelőanyag
támogatásrÓl szóló rendelet módosítása

Földeák község Képviselő-testülete
Földeák

Tisztelt Képviselő_testü let!

A természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról szóló 12t2o18.(Xl.9)
önkormányzati rendelet módosítása szükséges mivét a zárő rendelkezéseknél á g óelírásra kerÜlt'
Az qlírt zárÓ rendelKezés: Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályátveszti a természetben nyújtott .tyzi|a támógatásról szólő h2ő17 '.p1.j6)önkormányzati rendelet és a módosítására kiadott 16t2o17.(X|.3o) onkormányzati
rendelet.

Az. 1312017 '(X'26) alaprendeletet nem kell hatályon kívül helyezni csak a
módosítására kiadott 1612017.(Xl.30) önkormányzati rendeletet.

Módosított záró rende! kezés :
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a természetbennyújtott tűziÍa támogatásról szóló '3nolr.1x.26) tint<ormányiati rendetet
m ód os ításá ra ki ad ott 1 6 t 2O'|7. (xt.3o) ö n ko rmá n izati re n de let.

Tisztelt Képviselő-testü let!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, h9gy az előterjesztést vitassa meg és fogadja
el a természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról ózóló rendeletet módosítását.

(--->t--
\--.-+lajnat Gábor

polgármester



Földeák Község önkormányzata
Képviselő-testü letének

.... . ..l 20 19. (|.. . ... ) ön kormá n yzati rende tete
a természetben nyújtott tíizelőanyag támogatásról szóló

1 212018 - (xl.9. ) ö n ko rmá nyzati ren delet m ódosításá ról

Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, lvtagyarorszag neirú
önkormányzatairil szóló 20'11. évi CLXXXIX. törvény 1á. s (1) 8.-iontjábaír"pott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a szociális igazgátásról es'szoóiális ellátásokról
szóló - mÓdosított - í993. évi lll. törvény rendelkezéóeire a következőket rendeli et:
I

TERVEZET

a természetben nyújtott
rendelet módosítására

1.s A Rendelet 8 S._a az alábbiak szerint módosul:

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
\tjzifa támogatásról szóló 1312017.(x'26) önkormányzati
kiadott 1612017.(Xl.30) önkormányzati rendelet.

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

Hajnal Gábor
polgármester
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E LŐzETEs HATÁsVlzsGÁLAT

a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szótó rendelet
módosításhoz

Társadalmi hatás:
A természetben nyÚjtott tÜzelőanyag támogatásról szóló módosított rendelet alapján
az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad azonkormányzat'által
biztosított természetbeni ellátásról.

Gazdasági hatás:
A természetbeni ellátások az önkorm ányzat költségvetésén keresztÜl befolyásolja az
ön ko rm á n yzatok gazd á lkod ását.

Költségvetési hatás:
A rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van. A szociális
rendelet 

- szabályai szerint hajtható végré a - támógatások igénybevétele,
megállapítása'

Környezeti és egészségi következmények:
Nincs

Adminisztratív terheket befolyáso!ó hatás:
A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,
melyből egy példály ? ke-dvezményezettet, egy példány a tám-ogatásban részesÜltet
illeti meg' Az átvételi e]ismervényben tel téit tÜntetái a támógatásban részesült
nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét valaminiaz átvétel idejét.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:
y Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés ál pontjában biztosított feladatkör,
Magyarország helyi önkormányzatairől szÓló 2011"evi-cl-xxxIX. törvény 13. s (1) 8:pontjában kapott felhatatmazás, figyelemmet a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokrÓl szóló - módosított - 1993. évi lll. törvény rendelkézééeire.

A- jo_gszibály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi éspénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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lNDoKoLÁs
a természetben nyújtott ti'izetőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet

módosításához

A természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról szóló 12t2o18.(x|.g)
önkormányzati rendelet módosítása szukséges mivél a zárő rendelkezéseknél ; 8 óelírásra kerÜlt'

1' A támogatást az a települési -önkormányzat igényelhette, ametyik a szociálisrászorultság és a 2018. évi igénylés részleteó feftéIeleii _ regÉesőbb'a tüzelőanyagfiegvásárlását követő ]! naoon-határyoa lépő _ renoeletben szabályo zza akként, hogy
a)''1 .sz9cidlis igazgatásról és szoclális ellátásokról szóló torvéáy-s-ieiinti 

"rtiu 
korúakellátására, időskorúak járadékára, Vagy - tekintet nélkÜl annak természetbeni vagy penzoéli

formában történő nyújtására - telepúiési támogatásra (e támogatásoán ie.'".Ülők közülkÜlönösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendJzeres iiaoasor- viselésével kapcsolatos
tá m ogatás ban részes Ü lők) j og osu lt előnyt élv ezzen,
l) a gyermekek védelméről és a gyámÜgyi iga'zgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinevéto ósalád élvezzen élő;'í, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására reiut;on sor, valamint
d).vállalja, hogy a szociális célú tŰzitában Vagy szénben részesÜlőtől ellenózopáltatást nem, kér.

2. A telepÜlésj önkorm á.nyzat a támogatásból vásáro lt t(jzif át, illetve szenet 2o1g' február 15-ig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének péniúwi felhasználása
legkésőbb 2019. március 31-ig torténhet móg'
3' Minőségi kÖvetelmények:
- tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat t5% elfogadott tűrésh atárú,átlagosan 't00 cm hosszÚ, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására fordíthatja,
- szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzatző-+o tn' at'ero;o barnakőszén
vásárlásra fordíthatja,

a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,
melyből egy példány. a kedvezményezettet, egy p-etoany a támogatá-so"n ie.'"'ültet illetimeg. Az átvételi'elismervényben fel kell tunieini a íámogataéoan ÉszesÜlt nevét, atüzelőanyag fajtáját, a tÜzelőanyag mennyiségét valamint az ájvétel idejét. 

--_

4' A tűzifa származását az erdőról, az erdő védelméről és az eraajaziaalkodásrÓl szóló2009. éví )fiXVll..törvény 90' $-a szerint kell igazolni. A beszezett túzifa mennyiségénekigazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy másotat át az elszámoláshoz
csatolni kell.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kotelezettségekkel összhangban áll, ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tcirvéáy 20.$-ában foglalt ejyeztetési kotetezettség arendelet-tervezettel szemben nem áll fenn'
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