III. sz. melléklet
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete
szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(IX04.)
önkormányzati rendelet módosítására
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. §
(3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.
(IX.04) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) III. fejezet – „Pénzbeni és
természetbeni ellátásáról” – az alábbi 23/A §-al egészül ki.
23/A § (1) A - (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő - szociális rászorulók
részére az önkormányzat hivatalból a téli fűtéshez szükséges tüzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt az 59/2011. (XII.23.) BM
rendelet 1. mellékletében megállapított összmennyiség erejéig.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásában részesül az alábbi jogcímek egyikének a
fennállása esetén – 0,98 m3 mennyiség erejéig – az a személy, aki a rendelet
hatálybalépésekor
a) gyermekvédelmi támogatásban részesül 2 vagy több gyermeket nevel,
b) gyermekvédelmi támogatásban és lakásfenntartási támogatásban is részesülő,
c) lakásfenntartási támogatásban részesül akivel együtt élő Polgári törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény szerint közeli hozzátartozója gyermekvédelmi
támogatásban részesül,
d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és ő vagy vele együtt élő
Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint közeli hozzátartozója
gyermekvédelmi támogatásban és lakásfenntartási támogatásban is részesül.
(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család
jogosult.
(4.) A támogatás, csak egy jogcímen - ugyanazon lakcímen, azonos lakóingatlanban
élők közül csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
(5) A jogosultakat a Ket. Szabályai szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni
kell.
2.§ E rendelet a 2012.01.30.-án lép hatályba.
3.§ A rendelet 23/A§ -a 2012. május 31-én hatályát veszti.
Ludányhalászi, 2012. január
Kovács Imre sk.
polgármester

Kereszti Márta sk.
jegyző

Rendelet kihirdetve.
Ludányhalászi, 2012. január 27.
Kereszti Márta
Jegyző

Indokolás az
1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelethez.
Általános indokolás
A rendelet megalkotását a nagyobbrészt állami forrásból megvalósuló, szociális alapú tűzifa
támogatásra vonatkozó belügyminiszteri rendelet indokolja.
Ennek alapján az önkormányzat 50 m3 tűzifa megvásárlásához 762.000.-Ft összegű támogatást
kapott. Ezen támogatásból megvásárlásra kerülő tűzifa elosztásának szabályairól rendeletben
szükséges intézkedni.
A rendeletben a jogosultsági feltételek megállapítását arra tekintettel került meghatározásra,
hogy lehetőség szerint a szociálisan legrászorultabb személyek részesüljenek az ingyenes tűzifa
juttatásban.
Részletes indokolás
a rendelet 1.§-ához
A szociális célú tűzifára támogatásra való jogosultsági feltételeinek szabályairól rendelkezik. E
feltételnek bármelyikének fennállása esetén 0,98 m3 tűzifára szereznek jogosultságot az
érintettek.
A támogatást az önkormányzat hivatalból – a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján –
állapítja meg.
a rendelet 2.-3. §-ához
A hatályba lépésről, illetve a hatályon kívül helyezésről rendelkezik ezen paragrafus.
Önkormányzatunknak 2012. május 31-ig kell elszámolnia a kapott támogatással az
Államkincstár felé.

Tájékoztatás
az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelethez.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
szóló 59/2011. (XII.23.) BM. Rendelet alapján Ludányhalászi Község Önkormányzata 50 m3
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott.
Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása
vált szükségessé.
Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja
felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.
2. Várható társadalmi hatás
A rendelet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
3. Várható gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet végrehajtása – előreláthatólag 127.000 Ft összegű – önerőt, valamint a kiszállítás
költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat gazdálkodásában.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk
hárul. Ugyanakkor többlet feladatot jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa
átadásával kapcsolatos teendőket intézi
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek a Polgármesteri
Hivatalon belül biztosítottak.
6. Várható környezeti és egészségügyi következményei
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok
által használt anyagok (sok esetben, gumi, műanyag, stb.) eltüzelése.
Ugyanakkor a fűtetlen lakások miatt kialakuló megfázásos betegségek száma is csökkenhet,
mely által a gyógyszerfogyasztás is mérséklődhet.

