
Földeák Községi önkormányzat
Ké pviselő_testü !etének

912021. (x.28.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásróI

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete az Alaptörvény 32' cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatalről szoló
2011 . évi CDüXIX' törvény 13. s (1) 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokrÓl szóló _ módosított _ 1993. évi lll. törvény
rendelkezéseire a következőket rendeli el:

l. fejezet
A rendelet célja, hatálya

í. s A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult személyek
részére tÜzelőanyaghoz való hozzdjutás biztosítsa a téli időszakban.
2. s (1) A rendelet hatálya kiterjed FÖldeák község közigazgatási terÜletén élő, bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatÓság által menekÜltként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartÓzkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az el|átás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a háóm hÓnapot
meghaladÓ tartózkodási jogát Földeák község terÜletén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és |akcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Földeák község_ben bejelenteit
lakóhellyel rendelkezik.

ll. fejezet
Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatás

3. $ Földeák 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 osszógénet
25oo/o-át, egyedül élő személy esetén a 350%-át.
4.s A támogatás mértéke legfeljebb 10 q barnakőszén egyszerialkalommal.

il!.
Eljárási rendelkezések

A támogatás igénybevételének módja

5. s (1) Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatalban (6922 Földeák, Szent László tér 1.) kell előterjeszteni.
(2) A természetben nyÚjtott tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet a rendelet í. melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyÚjtani.
(3) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
(4) A kérelmet2021. november 2. napjátÓl - 2021. november '15. napjáig lehet benyÚjtani.
(5) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy náziártáluan lakó- s2emélyek
adatairól, jövedelmi viszonyairÓl köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyÚjtásával egyidej űleg kel l becsatol nia.
(6) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:



a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedel méről szóló mun káltatói igazolást,

b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző honapban folyósított ellátás
igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaÜgyi kirendeltség által kiállított igazo|ást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem beÁyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó
havi bankszámla kivonatot

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozatot
tesz a havi át|agos jövedelmérŐl

(7) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki
a) aktív korÚak ellátására
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra (e támogatásban részesÜlők közül kÜlönösen a lakhatáshoz

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
d) Vagy a gyermekek védelmérő| és a gyámügyi igazgatásról ózóló 1997. évi XXXI'

tö rvényben szabály ozott ha l mozotta n hátrá nyos he lyzetű gyerm eket n evelő csa lád ba n
él'

7. s A támogatással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testulet a Szociális Bizottságra ruházza
át.

tv.
Zárő rendelkezések

8. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba'

9. $ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a természetben nyÚjtott
tüzelőanyag támogatásról szóló 7l2020.(x'8.) önkormányzati rendelet és a módosítására
kiad ott 1 4 l 2a2o. (xll. 17') ön korm á nyzati rendelet.
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Rákóczi Edit \l

jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő{estület 2021. október 27. napján fogadta el. A rendelet
2021. október 28-án, hirdetőtáblán történő kifÜggesztéssel került kihirdetéire.



ELŐZETES HATÁSVESGÁLAT

a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásrólszótó rendeIet megalkotásához

Társadalmi hatás:
A természetben nyújtott tÜzeloanyag támogatásról szóló rendelet alapján az állampolgárok
számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat által bizfosított természe1beni
ellátásról'

Gazdasági hatás:
A természetbeni ellátások az önkormányzat költségvetésén keresztül befolyásolja az
ön kormányzatok gazdálkodását'

Költségvetési hatás:
A rendeletnek költségvetésiszempontból önmagát végrehajtó hatása van' A szociális rendelet
szabályai szerint hajtható végre a támogatások igénybevétele, megállapítása'

Környezeti és egészségi következmények:
Nincs

Admínisztratív terheket befotyásoló hatás:
A támogatás átvételét átvételielismervény kiállításával kell igazolni2 példányban, melyből egy
példány a kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesÜltet illeii meg. nj atvetó'ii
elismervényben fel ke|l tuntetni a támogatásban részesÜlt nevét, a tüzelőanyág fajta1át, a
tÜzelőanyag mennyiségét valamint az átvétel idejét.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés afpontjában biztosított feladatkör, Magyarország helyi
önkormányzatairÓl szóló 2011. évi CLXXX|X. törvény 13. s (1) 8. póhtianan tapott
felhatalmazás, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális eliátásokról szóló - mÓdosított_ 1993. évi lll. törvény rendelkezéseire'

I josszaoály alkalmazásához szükséges személyi, szervezet!, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyifeltételek rendelkezésre állnak.

Földeák, 2021. október 20'

Rákóczi



lNDoKoLÁs
a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásró! szóló önkormányzati rendelet

megalkotásához

A BelÜgyminiszter döntése alapján önkormányzatunk részére 2.o7o.1oo._ forint összegÚ
vissza nem térítendő egyszeri támogatás kerÜljóváhagyásra tÜzelőanyag támogatásra, melyet
az önkormányzat652 q barnakőszén vásárlására használhat fel.

1. A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális
rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő í 0. 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 részesÜlok közül
kÜlönösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülok) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámÜgyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnf, és
c) háztartásonként 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 vásárolttŰziÍát, illetve szenet 2022. február 15-
ig osztja ki a rászorulÓk részére, a támogatás teljes Összegének pénzugyi felhasználása
legkésőbb 2022' március 31-ig történhet meg.
3. Minőségi követelmények:
- tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat t5% elfogadott tijréshatárÚ,
átlagosan 100 cm hosszÚ, 5-35 cm átmérőjti tŰzifánaka fővárosi és a megyei kormányhivatai
erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodÓtól történő megvásárlására
fordíthatja,
- szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 2o-4o mm átmérőjű barnakőszén
vásárlásra ford íthatja,
- a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,
melyből egy példány a kedvezményezettet, egy példány a támogatálban részesÜltet illeti
meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesÜlt nevét, a
tÜzplő-anyag fajtáját, a tÜzelőanyag mennyiségét valamint az átvétel idejét'
4' AtŰziÍaszármazásátazerdőről, azerdő védelméről és az erdőgazdálkodásrÓl szólÓ 2oo9.
éviXXXV|l. törvény 90. $-a szerint kell igazolni. A beszerzetttűzifa mennyiségének igazolása
érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy másolatát az elszámoláshóz céatolni kell.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a
jogalkotásról szÓló 2010. évi CXXX' Törvény 20.$-ában foglalt egyeztetési kötelózeftség a
rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn.

Földeák, 2021' október 20.


