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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint bizonyára a Képviselő-testület előtt is ismert, az Önkormányzat tárgyévben is
pályázatott szociális célú tűzifa támogatásra, mely pályázaton az Önkormányzat 101 erdei m3
támogatást nyert. Az igazságosabb elosztás, valamint a nagyszámú rászoruló kapcsán célszerű
lenne a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(VIII.9.)
önkormányzati rendeletében szabályozott igénylési feltételeken könnyíteni az igénylési
feltételeket, továbbá a jelentkezési határidőt meghosszabbítani.
A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni juttatásként adható annak a személynek, aki a
létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező:
a. a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiakban:
Szoctv.) foglaltak szerint:
a. aktív korúak ellátására,
b. időskorúak járadékára
vagy
c. – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra jogosult,
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vagy
b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában,
és
c. háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem havi szintje nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (mely jelenleg 71.250,- Ft.),
d. egyszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó nettó jövedelem havi szintje nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (mely jelenleg 85.500,- Ft)
és
e. a lakás teljesen vagy részben fával fűthető
és
a kérelmezőnek a Szoctv. 4. §-ban meghatározott értelemben vett vagyona nincs.
3. A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igénylők előnyben részesülnek a tűzifaosztás során.
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4. A kérelem elbírálásánál –a jogosultsági feltételek fennállása esetén- az alábbi körülményeket
kiemelten kell kezelni:
a.
b.
c.
d.

a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
a közmunka programban részt vevő személy,
az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy,
az egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban
élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves.”

A Rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet 2017. november 2. napja 2017. december 11. napja között lehet benyújtani a
Rábapatonai Polgármesteri Hivatalhoz.”

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet a Testület tárgyalja meg és fogadja el!
Kelt: Rábapatonán, 2017. november 23. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......../2017. (XI. ...) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló 10/2017. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében a
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(VIII.9.) önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló

10/2017.(VIII.9) önkormányzati rendelete 2. §-ának (2) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni juttatásként adható annak a személynek,
aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett
vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező:
b. a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv-ben
(továbbiakban: Szoctv.) foglaltak szerint:
c. aktív korúak ellátására,
d. időskorúak járadékára
vagy
d. – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –
települési támogatásra jogosult,
vagy
b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában,
és
c. háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem havi szintje nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (mely jelenleg 71.250,- Ft.),
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d. egyszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó nettó jövedelem havi szintje nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (mely jelenleg
85.500,- Ft)
és
e. a lakás teljesen vagy részben fával fűthető
és
a kérelmezőnek a Szoctv. 4. §-ban meghatározott értelemben vett vagyona nincs.
3. A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igénylők előnyben részesülnek a
tűzifaosztás során.
4. A kérelem elbírálásánál –a jogosultsági feltételek fennállása esetén- az alábbi
körülményeket kiemelten kell kezelni:
e.
f.
g.
h.

a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
a közmunka programban részt vevő személy,
az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy,
az egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, életkorára tekintet nélkül, vagy az egy
háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70
éves.”

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló

10/2017.(VIII.89) önkormányzati rendelete 4. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg
lép:
„(2) A kérelmet 2017. november 2. napja és 2017. december 11. napja között lehet benyújtani

a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalhoz.”
2. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Németh Balázs

Molnár-Nagy Béla

jegyző

polgármester
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E rendelet kihirdetve:
Rábapatona, 2017. ………………………..
Dr. Németh Balázs
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLAT
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (VIII.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról
I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. §. (1)

(2)

A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
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ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének a szociális célú tűzifa helyi
szabályairól szóló 10/2017. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
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a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Rábapatona Község Önkormányzata
társadalmára nem jelent különösebb indikációs változást, a méltányosabb
elosztást teszi lehetővé.
ab.) A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásai:
A jelen rendelet tervezetének költségvetési és gazadási hatása nincs.
ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A jelen rendelet tervezetének környezeti és egészségi hatása annyiban van,
hogy a fosszilis tüzelőanyagok használata során káros-anyag kibocsátás
keletkezik.
ae.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezetben foglaltaknak az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotása nem kötelező rendeletalkotási tárgykör, meg nem alkotása esetén
a Kincstár visszavonhatja a támogatói döntést.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak,
mivel nem jelent adminisztrációs növekedést.
Kelt: Rábapatonán, 2017. november 23. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző
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