Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.07.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1.§

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzifa juttatás szabályiról szóló
14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: R. – 2.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„d) annak az 55 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át, vagy”

2.§

A R. 2.§ (1) bekezdése a következő e) alponttal egészül ki:
„e) annak a személynek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.”

3.§

A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmeket a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltségére 2018. február 9.
napjáig lehet benyújtani.”

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. február 7. napján kihirdetésre került.
Wolf Viktória sk.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 117/2017. (VIII.15.) határozatában döntött arról, pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa
vásárlására.
A Belügyminisztérium támogató okirata szerint önkormányzatunk 45 m3 keménylombos tűzifa támogatásban
részesül, 800.100 Ft vissza nem térítendő támogatással.
Az előző években a tűzifát a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-től (székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 46.)
rendeltük meg 15.000 Ft/m3 +Áfa egységáron.
A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. megküldte az adásvételi szerződést, melyben az egységár a 2016. évihez
viszonyítva nem emelkedett.
A pályázati kiírás szerint önkormányzati rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait, az
igénylés részletes feltételeit. Tekintettel arra, hogy egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozóan
nincs információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön
rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni. A rendelet
hatályba léptetésének időpontját a lebonyolításra adott időtartam rövidsége indokolja.
Az önkormányzat a támogatást 2018. február 15-éig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról 2018. április
16-áig kell a kincstár felé elszámolni.
Az önkormányzat megalkotta 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendeletét, mely a szociális tüzifa juttatás
szabályairól szól. A beérkezett kérelmek száma alapján javasolt a rendelet módosítása, mivel tudomással bírunk
olyan rászoruló családokról, személyekről, akikre célszerű a rendelet hatályát kiterjeszteni a szociális biztonság
megteremtése érdekében

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes
hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az
előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a
rendelettervezet indokolását.
A rendelet elfogadásához a Möt. 50.§ értelmében minősített többség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet, határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Ábrahámhegy, 2018. január 24.

Tisztelettel:
Vella Ferenc Zsolt
polgármester
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló …../2018.(…….) önkormányzati rendelettervezethez
A rendelettervezet társadalmi és gazdasági hatása: A rendelettervezet azokat a családokat támogatja,
akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
Költségvetési hatása: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe az önrész a képviselő-testület
határozata alapján beépíthető, összege biztosítható a szociális kiadások előirányzatának terhére.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye
nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása egyszeri nagyobb adminisztrációs terhet
jelent a hivatal munkatársainak, kérelmek megvizsgálása, döntésre előkészítése, az ezekkel és az elszámolással
kapcsolatos dokumentumok elkészítése, valamint a szállítás megoldása.
Egyéb hatás: nincs
A rendelet megalkotásának szükségességére a belügyminiszter által a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerint a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti, települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására közzétett pályázati kiírás következtet,
valamint az indokolásban arra részletesen utaltunk.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
INDOKOLÁS
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló …../2018.(…….) önkormányzati rendelettervezethez
A képviselő-testület a 117/2017. (VIII.15.) határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be szociális célú
tűzifa vásárlására. A Belügyminisztérium támogató okirata szerint önkormányzatunk 45 m3 keménylombos
tűzifa támogatásban részesül, 800.100 Ft vissza nem térítendő támogatással.
A pályázati kiírás alapján szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit önkormányzati
rendeletben kell szabályozni, melyet nem célszerű a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben
szabályozni, tekintettel arra, hogy a felhatalmazást adó rendelkezésben szereplő feltételek a jelenleg is hatályos
szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltér.
A hivatkozott pályázati kiírás előírja: „A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális
rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő –
rendeletben szabályozza…”
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Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes. A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén a megállapított és kiutalt állami támogatást vissza kell fizetni.
Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes. A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén a megállapított és kiutalt állami támogatást vissza kell fizetni.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2018.(….) önkormányzati rendelete
a szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1.§

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzifa juttatás szabályiról
szóló 14/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: R. – 2.§ (1) bekezdés d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) annak az 55 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át, vagy”

2.§

A R. 2.§ (1) bekezdése a következő e) alponttal egészül ki:
„e) annak a személynek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.”

3.§

A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmeket a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltségére 2018. február 9.
napjáig lehet benyújtani.”

4.§

Ez a rendelet …. órakor lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. február 6. napján … órakor kihirdetésre került.
Wolf Viktória sk.
jegyző
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