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ELŐTERJESZTÉS
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 31-én tartandó ülésére.

Napirend:
2./ Rendeletalkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól.
Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!
A Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Belügyminiszter által, a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai, I. Működési célú támogatások fejezet, 9. A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén 148 m3 keménylombos tűzifát
igényelt. A pályázatok elbírálását követően 87 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa vásárlására és
kiosztására nyílik lehetőség 2017. év végén, illetve 2018. év elején.
A szociális célú tűzifa juttatás kiadásának feltétele többek között, hogy az ellátottak köre,
jogosultsága, az igénylés módja helyi rendelet szintjén szabályozva legyen. A múlt évben
rendeletileg szabályoztuk a juttatás feltételrendszerét, ám az 2017. október 31. napjával hatályát
veszti. Ezért annak ismételt szabályozása szükségessé válik. Úgy véljük, hogy ez a támogatási
forma még a következő években is várható lesz, ezért a rendeletet most nem egy adott
intervallumra alkottuk meg, hanem annak visszavonásáig. Amennyiben a következő évek állami
támogatásai indokolják, akkor módosításra kerülhet sor az egyes szakaszok tekintetében, ám a
juttatásról évente nem kell külön rendeletet alkotni.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős,
akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása önerőt igényel,
valamint a házhozszállítás és beszállítás költségeit.
3. Környezeti következmények, hatások
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok
által használt más fűtőanyagok.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása segíti a támogatott személyek, családok létbiztonságát, és
egészégük megőrzését, mivel a hideg időjárási körülményeket át tudják vészelni.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munka terhet ró a Nagyszakácsi Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok
meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a
szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatosa teendőket intézi.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokból
származó elosztása, valamint a támogatást biztosító jogszabályok 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.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
8. Alkalmazott jogszabályok:
A rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak.
9. A döntés anyagi kihatása:
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen.
A rendelet tervezetet kérem, hogy a testület vitasson meg és fogadja el.

Nagyszakácsi, 2017. október 19.

Tisztelettel:

Ács Attila s.k.
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