Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) 8a
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának
jogcímében foglaltak végrehajtására a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja, hatálya
(1) E rendelet célja, hogy Pölöske településen élők részére az önkormányzat támogatást
nyújtson szociális rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális
ellátás egyszeri tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, odaítélés menetét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Pölöske település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó-, és
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

2. §
A támogatás feltételei
(1) Az Önkormányzat rendelkezésére álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem
térítendő természetbeni támogatásként minimum 1 m3, de legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa
segélyben részesíti. A támogatás igénybevétele ingyenes, az önkormányzat ezzel szemben
ellenszolgáltatást nem kér.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására jogosult
b) időskorúak járadékára
c) lakásfenntartási-, települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
e) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él, és azt hiteles
dokumentummal igazolja
f) egyedül élő nyugdíjas, akinek a kérelem beadását megelőző havi nyugdíja nem haladja
meg a 75000 Ft-ot, és azt hiteles dokumentummal igazolja
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(4) Nem jogosult szociális célú támogatásra – függetlenül a 2. §- ban meghatározott feltétel
teljesülésétől – az a személy, család aki:
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben fakitermelést végzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás
nem kérhető.

3. §
A támogatás igénylése, forrása
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2015. december 10. napjáig folyamatosan lehet a Zalaszentmihályi Közös
Önkormányzati Hivatal Pölöskei Kirendeltségén benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb
a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
(5) A támogatás forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint
az önkormányzat saját költségvetési forrása
(6) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §ban meghatározott feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.
4. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, és 2016. március 31. napján hatályát
veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Pölöske, 2015. november 19.

Tóth Tivadar György
polgármester

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Pölöske, 2015. november 19.

Kanizsai Mónika
jegyző

Kanizsai Mónika
jegyző

1. melléklet az 16/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez
A kérelem benyújtható: 2015. december 10. napjáig!

Kérelem szociális tűzifa igénylésére

Név: ....................................................................................................................................

Születési név: .......................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
kérem, hogy szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján részemre
természetbeni juttatásként szociális tűzifát biztosítani szíveskedjenek.
A támogatásra való jogosultság:
a) aktív korúak ellátásában részesülők
b) időskorúak járadékában részesülők
c) lakásfenntartási-, települési támogatásban részesülők
d) hátrányos, halmozottan hátrányos gyermeket nevelek
e) családomban mozgáskorlátozott él
f) egyedül élő nyugdíjas vagyok
g) egyéb: ...............................

A megfelelő rész(ek) aláhúzandó(ak)
Dátum: ........................................

..................................................
kérelmező

Csatolandó dokumentum(ok):
- a rendelet 2. §. (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolata
(jogosultságot megállapító határozat, mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentum,
nyugdíj összegéről igazolás)

2. melléklet a 16/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott..................................................................................................................................... Pölöske,
.............................................. utca..........szám alatti lakos elismerem, hogy a mai napon Pölöske
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ..........m3 mennyiségű
tűzifát átvettem.

Pölöske, ...........................................................

........................................................
átadó

.......................................................
átvevő

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályozása.

A szükségességét az alábbiak indokolják: Önkormányzatunk 37 erdei m3 megvásárlásához szükséges
állami támogatásban részesült. A támogatás összege megérkezett az Önkormányzat számára.
A rendelet-tervezet szabályozza az eljárás során alkalmazandó jogosultsági feltételeket, szabályokat
és azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat
is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
A szociális tűzifa elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet
megalkotása szükséges.
Fentiek alapján beterjesztjük elfogadásra a rendelet-tervezetet.

Pölöske, 2015. november 12.

Tóth Tivadar György
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
......../2015. (.........) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása önerőt nem
igényel.
3. Környezeti következmények, hatások
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által
használt anyagok
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk hárul.
Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával
kapcsolatosa teendőket intézi.
6. A jogszabály
következményei

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás alapján
Pölöske Községi Önkormányzat 37 erdei m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet
megalkotása szükséges. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy
csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés
részére.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
8. Alkalmazott jogszabályok:
1.a rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak.
9. A döntés anyagi kihatása:
A rendelet végrehajtása önerőt igényel az Önkormányzat számára .

Pölöske, 2015. november 12.

Tóth Tivadar György
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

