
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Ikt.szám:   620 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-i  rendkívüli   nyilvános   
ülésén.

Az ülés helye:  Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    
Gáspár József képviselő  
Zavari Judit Andrea képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kovács József   alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: 

 Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos
 
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvezető  

 
Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  A képviselő-testületi ülést  17.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
 
Ismerteti a napirendet: 

1. Szociális célú tűzifa juttatásról rendelet elfogadása

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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17/2013. (II. 5. )  HATÁROZATOT 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 5-i  rendkívüli nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.  Szociális célú tűzifa juttatásról rendelet elfogadása. 

Felelős: Vella Ferenc  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

1.  Szociális célú tűzifa juttatásról rendelet elfogadása.

Vella Ferenc  Zsolt  polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztése az alábbi:
Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet alapján támogatásra jogosult 2 m3 mennyiségű tűzifa erejéig 12. 000 Ft / 
erdei m3 + áfa összegben, melyhez 2000 Ft / erdei m3 + áfa összegű önrészt kell vállalni, biztosítani kell továbbá a 
szállítást.
A támogatást az Önkormányzat átlagosan 100 cm hosszú, 10-35 cm átmérőjű és +/- 5 % elfogadott tűréshatárú 
tűzifának  a  megyei  kormányhivatal  erdészeti  igazgatóságai  által  nyilvántartott  erdőgazdálkodóktól  történő 
megvásárlására  fordíthatja.  A megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem kemény lombos 
fajtákból származó fafajta, a fennmaradó résznek kemény lombos fajokból származó vastag tűzifának kell lennie.
A támogatás felhasználásával el kell számolni, a jogosultság feltételeit rendeletben kell meghatározni.

Indokolás:  A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a támogatás feltétele, hogy az önkormányzat a szociális 
rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, így rendeletet mindenképpen 
szükséges alkotni. 
A rendelet tervezet meghatározza a támogatás odaítélésének feltételeit, és az eljárási szabályokat.

Az 1. § a rendelet személyi hatályát határozza meg. 
A 2. §-ban szerepel, hogy az Önkormányzat a számára biztosított keret erejéig biztosít támogatást. 
A 3. § a kérelmek benyújtásáról, a 4. § a támogatás feltételeiről rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy támogatásra csak a rendelkezésre álló keret erejéig van lehetőség, így az 5. § meghatározza 
a rangsorolás feltételeit. 

(A BM rendelet hivatkozott része: a) a szociális rászorultság 
szempontjait  akként  kell  meghatározni,  hogy  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
 aa) aktív korúak ellátására,
 ab) időskorúak járadékára,
 ac) adósságkezelési  támogatáshoz  kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásra, vagy
 ad) –  tekintet  nélkül  annak  természetbeni  vagy  pénzbeli 
formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra
jogosult előnyt élvezzen)

A 6. § a juttatás mértékéről rendelkezik.
A 7. § alapján a kérelmek elbírálására a polgármester jogosult.
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A 8. § a rendeletben használt fogalmak kapcsán szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényre 
utal.

Előzetes  hatásvizsgálat:  A  tervezet  elfogadásának  elsősorban  társadalmi-gazdasági  hatása  van.  A  rendelet 
elfogadásával az arra jogosultak tűzifa támogatáshoz jutnak, így csökken az téren őket terhelő kiadások összege. 
Az Önkormányzat számára anyagi kötelezettséget az önrész biztosítása és a szállítás költségei jelent.
A  tervezet  elfogadásának  van  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatása,  hiszen  a  benyújtott  kérelmeket 
határozattal kell elbírálni, de a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségre tekintettel ez nem túl jelentős.

A társadalmi  egyeztetés:  Az önkormányzati  rendeletek társadalmi egyeztetését szabályozó 10/2011.  (IX. 10.) 
önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani azt a tervezetet, 
mely sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. A támogatást február 15-éig fel kell használni, így a  
tervezet elfogadása sürgős, elfogadás hiányában az arra  jogosultakat ilyen módon az Önkormányzat nem tudja 
támogatni. 
Ezen ok alapján a tervezet nem került társadalmi egyeztetésre.

Az előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy meg kell határozni a jogosultság feltételeit. A rendelettervezet 4. §-a szerint 
szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem  nem halad 
meg egy bizonyos összeghatárt. Ezt kell meghatározni, és  40.000 Ft-ot javasol. 

Javasolja, hogy a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelettervezetet ezzel az összeggel fogadják el. 
Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon amennyiben a rendelettervezetet így elfogadja. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi

1/2013. (II. 8.) RENDELETÉT

a szociális célú tűzifa juttatásról.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az ülést   18.00 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Tóth Zsuzsanna 
polgármester  pénzügyi tanácsos 
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