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Jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.

Javaslat a szociális célú tüzifa ellátás szabályairól szóló rendelet megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódóan a belügyminiszter
kiegészítő támogatásra pályázatot írt ki. A pályázatot azok az 5.000 fős lakosságszámot meg
nem haladó települések adhatták be, amelyek a rászorultság és igénylés feltételeit szabályozó
- legkésőbb a tüzelőanyag vásárlását követő 10. napon hatályba lépő –rendeletben a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott igénylőket
előnyben részesítik, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítását teszik lehetővé és
vállalják, hogy a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérnek.
A Képviselő-testület a 104/2015. (IX.8.) számú határozatával a támogatásra pályázatot
nyújtott be, az ebr 42 adatbázisban található értesítés szerint a település 37 m3 tüzifa
vásárlásához nyert támogatást.
A rendelet megalkotása a támogatás elnyerésének és jogszerű felhasználásának feltétele, a
rendelet tervezetét az alábbiakban terjesztem elő.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a tervezetet tárgyalja meg, döntsön a rendelet elfogadásáról.

Kismaros, 2015. október 8.

Neubauer Rudolf
polgármester

Döntési javaslat
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja…/2015. (…) számú
rendeletét a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.2) számú
rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület megállapítsa a hatáskörébe tartozó szociális célú tűzifa
ellátás szabályait, igénylésének feltételeit.
2. §
(1) Szociális célú tüzelőanyag ellátásban Kismaros község közigazgatási területén élő, szociálisan
rászorult, legalább egy éves bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részesíthető.
(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
3. §
(1) A szociális célú tüzelőanyag ellátásra való jogosultság elbírálása során előnyben kell
részesíteni
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) a lakásfenntartási támogatásra jogosultakat,
e) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülőket ( települési támogatás),
f) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat
(2) A szociális tüzelőanyag ellátásról a polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) A polgármester életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása érdekében a rendkívüli
élethelyzetbe került személynek méltányossági tüzelőanyag ellátást állapíthat meg.
(4) A támogatás iránti igényeket 2015. december 1. napjáig lehet benyújtani a melléklet
szerinti formanyomtatványon.
4. §
Támogatásként háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható.

5. §

(1) A szociális tűzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a
támogatott a kérelem benyújtásakor és a tüzifa átvételének igazolásakor köteles
nyilatkozni.
(2) Kismaros Község Önkormányzata a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér
6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. február 16-án veszíti hatályát.

Kismaros, 2015 október

Neubauer Rudolf
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