Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a belügyminiszter 46/2014.
(IX.25) BM rendeletében foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó település közigazgatási területén élő, a szociális
törvény 3.§ (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.
2.§(1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, tűzifát biztosít a fával tüzelő,
a) aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki kk. gyermeket nevel, vagy egészségkárosodott, vagy rendszeres szociális segélyben részesül;
b) lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, akinek háztartásában az egy
fogyasztási egységre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét és kk. gyermek eltartásáról gondoskodik;
c) a gyermekét egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét;
d) 60 év feletti, egyedülálló személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át;
e) rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülő, egyedülálló személy akinél az
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 %-át;
f) azon egyedül élő személyeknek, akik rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek,
és szociális ellátásban sem részesülnek.
(2) (3) A támogatás iránti kérelmeket 2014. december 05. napjáig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalnál rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemben szereplő adatok ellenőrzésére a benyújtást követő 5 napon belül a kérelmezőnél környezettanulmány kerül felvételre.
(3) Egy családon belül csak egy jogcímen adható szociális tűzifa juttatás.
(4) A szociális tűzifa juttatást kizárja:
a) Kunfehértó Község Önkormányzatával szemben fennálló helyi adó tartozás,
b) a kérelemben valótlan tény, állapot állítása,
c)

a kérelemmel összefüggő környezettanulmány felvételének akadályozása,
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(5) A fával tüzelés tényére vonatkozóan az érintett személynek a környezettanulmány
felvételekor nyilatkoznia kell. Ennek hiányában a jutatás nem állapítható meg.
3.§ A szociális tűzifa juttatással kapcsolatos kérelem tárgyában a Polgármester dönt. A Polgármester a szociális tűzifa ellátást életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása,
enyhítése céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthat.
4.§ (1) Az egy család ill. egy személy részére nyújtandó rönk tűzifa mennyisége min 10, maximum 20 q lehet.
(2) A megállapított rönk tűzifa kiszállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
5.§ A Képviselő-testület által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.01.)
önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az elnyert 36 m3 tűzifa teljes
kiosztását követő napon, legkésőbb 2014. december 31-én hatályát veszti.

Kunfehértó, 2014. november 10.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző

Kihirdetve 2014. november 10.

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző
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Indokolás
a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2014.(…) önkormányzati
rendelet-tervezethez
A hivatkozott BM rendelet ismét lehetőséget teremtett a települési önkormányzatok számára szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtására. A rendelet 2.§ (1) bek-ben foglaltak szerint a támogatásban részesített önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk a juttatással kapcsolatos előírásokat. A javaslatban szereplő szabályok nagy része megegyezik a tavalyi évi szabályokkal, attól csak kismértékben tér el.
Kunfehértó Község Önkormányzata 36 m3 tűzifa juttatásként történő kiosztásának lehetőségét nyerte el. A javaslat a hivatkozott szabályoknak megfelelően tartalmazza a juttatás legfontosabb szabályait.
A javaslat személyi hatálya a szociális törvény személyi hatályra vonatkozó szabályait veszi
át.
A 2.§-ban található a szabályozás legnehezebb része, a juttatás kiterjesztésének, a juttatásban érintettek körének meghatározása. Ezt a tavalyi évi rendeletben foglaltaknak megfelelően tartalmazza a javaslat. Tekintettel a juttatási lehetőség korlátozottságára ezen belül szűkíteni javasoljuk az érintettek körét. Az aktív korúak esetében e szűkítő feltétel a kk. gyermek
nevelése. A lakásfenntartási támogatásban részesülők esetében szintén e megoldást választottuk kiegészítve az egy fogyasztási egységre eső jövedelem meghatározásával. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül a gyermeküket egyedül nevelő személyeket javasoljuk támogatni amennyiben a javasolt jövedelmi határt nem haladják meg. A 60 éven felüliek esetében az egyedülállóság, mint szigorító feltétel került beépítésre a jövedelemhatár
mellett. A rehab. ellátásban részesülők esetében szintén az egyedülállóság és a jövedelemhatár meghatározása látszik célszerűnek. A javaslat indokoltnak tartja az egyedül élő, jövedelemmel ill. szociális ellátással nem rendelkezők támogatását is.
A szabályozás fenti részénél kevésbé tudtuk figyelembe venni, hogy az érintettek önhibájukból, vagy önhibájukon kívüli körülmények miatt kerültek abba az élethelyzetbe, mely miatt
juttatásra javasoljuk őket. Fontos szempont volt, hogy a családban élő kk. gyermekek helyzetén javítsunk.
Nyílván a fenti logika nem minden esetben egyeztethető össze a lakosság nagy részének általános igazságérzetével.
A tavalyi szabályozáshoz képest a javaslat a kérelem benyújtását követően környezettanulmány felvételét írja elő. Ennek oka, hogy a javaslat törekszik a minél igazságosabb szétosztás
feltételeinek megteremtésére. Nem zárható ki, hogy egyébként a támogatás feltételeinek
mindenben megfelelő kérelmező kizáródik a környezettanulmányban leírt szociális körülmények esetén. Nyilván ezzel kapcsolatosan lehet más vélemény. Tény, hogy a 36 m3-i tűzifa
„igazságos elosztása” nem egyszerű feladat.
A későbbi problémák elkerülése céljából javasoljuk a „duplázódások” előfordulásának kizárását.
A kizárás feltételeit a fent ismertetett szabályok szerint tartalmazza a javaslat.
Az idő rövidségére figyelemmel tartalmazza a javaslat a kérelem benyújtására megszabott
rövid határidőt és a döntés rövid határidejét is.
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A 3.§-ban a hatásköri szabályok szerepelnek. A javaslat szerinti szabályozásnak praktikus okai
vannak.
Az 4.§-ban a javaslat szabályozza az adható min. max. mennyiséget. Tekintettel arra, hogy az
elnyert támogatás mennyisége adott, nem látszik célszerűnek ettől nagyobb mennyiség kiosztása. A kiszállításra vonatkozó kötelezettségünk a hivatkozott BM rendelet előírásaiból
következik.
A 5.§ a szociális törvényre, mint háttér jogszabályra történő hivatkozást tartalmazza.
A javaslatban szereplő szabályok természetüknél fogva kizárólag a részünkre nyújtott támogatás felosztása idejére élhetnek. Ezért a hatályba helyezésük ill. a hatályon kívül helyezésük
kizárólag ezen időszakra vonatkozhat, erre vonatkozó szabályokat tartalmazza a 6.§.
Kunfehértó, 2014. november 17.

Csupity Zoltán
címzetes főjegyző
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Előzetes hatásv izsgála t
a 10/2013.(…) önkormányzati rendelet
megalkotásához
Az indokolásban hivatkozott BM rendelet ebben az évben is megteremtette a szociális tűzifa
juttatás jogi kereteinek leszabályozását.
A javaslatban szereplő szabályozás a település lakosainak számottevő részét érinti. Hatása
nyilván túlnő az érintetteken, hiszen a település lakosait érdekelni fogja az e rendelettel juttatott tűzifa mennyisége, az érintett személyek kiléte. Ennyiben hatása jelentős.
Nyilvánvalóan a szociális alapon juttatott tűzifa olyan módon történő kijuttatása, hogy az
mindenkinek megfeleljen nem lehetséges, lesznek, mint ahogyan az elmúlt évben is voltak
akik kifejezetten ellenérzéssel fogadják e támogatást. Függetlenül a juttatás esetleges problémáitól, vállalni kell a juttatással járó „többlet terheket”.
A tervezett rendelkezés környezeti és egészségi következményei elhanyagolhatóak. A javaslatban foglaltak megvalósításában közreműködő hivatal, Gondozási Központ adminisztratív,
fizikai terhe számottevően nem nő. Az érintett lakosság tájékoztatása a rendelkezésre álló,
egyébként szokásos feltételekkel – felhívás, internet - biztosítható.
A javaslatban szereplő döntés végrehajtásának személyi, szervezeti feltételek adottak. A speciális tárgyi feltételek minimálisak. A javaslatban szereplő feladatok megvalósításának számottevő pénzügyi kihatása – a saját erő biztosításán túl, nincs.
Összességében a javaslatban leírtak megvalósításának érdemi akadálya nincs, számolni kell
az érintettek ill. a nem érintettek kisebb, nagyobb kritikai észrevételeivel. Feltételezhetően a
36 m3 tűzifa juttatásának pozitív eredménye messze meghaladja a várható esetleges problémákat.
Kunfehértó, 2014. november 17.

Csupity Zoltán
címzetes főjegyző

