Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének
feltételeiről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdés a) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § és 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására a Belügyminisztérium a miniszteri döntésnek megfelelően vissza nem
térítendő támogatást biztosított Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat számára.
(2) E rendelet célja, hogy Cibakháza településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az
igénylés, odaítélés menetét.
(3) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,
aki Cibakházán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
akinek a lakása fával fűthető és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.

(6) Cibakházi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
2. A támogatás feltételei, mértéke
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít
annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára, vagy
c) rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
e) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának
javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak 600 kg
állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál
veszélyének fennállásának esetét.
(3) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján tűzifa juttatás iránti
eljárás hivatalból is indítható.

3. A támogatás igénylésének menete
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2017. november 01. naptól 2018. január 31. napjáig lehet benyújtani, a
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kulturális Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról következő
rendes ülésén, de legkésőbb 2018. február 10. napjáig dönt.
(4) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára a Belügyminiszter által
megállapított 7.258.050,- Ft egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által vállalt
szállítási, tárolási költségek. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket –
függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. § (2)
bekezdésben meghatározott határidőben érkeztek-e – el kell utasítani.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
4 . Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2017. október 26. napon lép hatályba és 2018. május 31. napon hatályát veszti.
Cibakháza, 2017. október 25.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. október 26.
Török István
jegyző

1. melléklet
a 23/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Ké re le m t űz if a t ámogat ás hoz
Kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
Név: ................................................. ...............................................................................................
Szül e té s i né v: ..................... ................................ ............................... . . . .
Szül e té s i he l y é s i dő: ........... ................................ ............................... . . . .
Anyj a ne ve : ........................... ..... ................................ ......................... . . .
TAJ : . . . . . . .......................... ..... ........................... ................................ ... . . .
Lakóhely: ........................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...........................................................................................................................
Alulírott nyilatkozom, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen */ tartózkodási helyemen* lakom
és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított. (*a megfelelő rész aláhúzandó!)
A tüzelőanyag támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:
a)

aktív korú ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………

b) időskorúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:……………………...
c) rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító
határozat száma:…………………
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. örvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító
határozat száma:…………………
e) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültem, valamint az időszakosan

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdök, mert:……………………………….………..
…………..………………………………………......………………………………………
………………………………………………….., jövedelmem: ……………….……Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása céljából
kezeljék.
Cibakháza, 2017……………………..hó………nap

…………………………
kérelmező aláírása

A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Cibakháza, 2017. ...................
ügyintéző aláírása
Kérelmező részére a Kulturális Szociális és Sport Bizottság…… 2017. ( ..................….) számú
határozatával………………erdei m3 /…………….kg tűzifát biztosít vissza nem térítendő
természetbeni juttatásként.
Cibakháza, 2017. .............. ………..
Kulturális Szociális és Sport Bizottság
elnök aláírása
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási szükséghelyzetet igazolom.
Cibakháza, 2017. ...................
p.h.

ügyintéző aláírása
CSSSZ

2. melléklet
23/2017.(X. 26.) önkormányzati rendelethez
Átvételi elismervény
Név……………………………………………………………………………………………
5462 Cibakháza, …………………………………………….……………………… sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló … /2017.
(X.26.)
önkormányzati
rendelete
alapján
megállapított
természetbeni
juttatásként………………erdei m3 /…………….kg mennyiségű tűzifát átvettem.
Cibakháza, 201….év…………….hó……..nap

átadó

átvevő

Indokolás
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének
feltételeiről szóló 23/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Részletes indokolás
A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet módosítását a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indokolom.
1. §-hoz
Az eljárási rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 32/A. § ában meghatározottak szerint kell alkalmazni.
2. §-hoz
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag
megvásárlásához kapcsolódó támogatói okirat értelmében 381 m3 tűzifa vásárlásához kapott
támogatást. A természetbeni formában nyújtandó szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeit szabályozza.
3. §-hoz
A javaslat szerint szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában támogatás igénylésének a menetét szabályozza.
4. §-hoz
A pályázati kiírás szerint a támogatás felhasználásáról pedig 2018. március 31-ig kell
elszámolni, így a rendelet hatályát veszti 2018. május 31. napján.

Előzetes hatásvizsgálat
a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének
feltételeiről szóló 23/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági
hatása: a rendelet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős,
akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
Költségvetési hatása: a tüzelőanyag vásárlása önrészt nem igényel. A szállításának a
költségei biztosíthatóak a szociális kiadások előirányzatának terhére.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet környezeti és
egészségügyi hatással nem jár.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet
végrehajtása egyszeri adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak, kérelmek
előkészítése, elbírálása, az ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok
elkészítése valamint a szállítás megszervezése.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: A Belügyminiszter által kiírt pályázat alapján a szociális
rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni,
melyet nem célszerű a szociális ellátásokról szóló rendeletben szabályozni, mivel a
felhatalmazást adó rendelkezésben szereplő feltételek a jelenleg is hatályos önkormányzati
rendeletben foglaltaktól eltérnek. Önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem
lehet ellentétes. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén pályázati támogatásban nem
részesülhet az önkormányzat.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: személyi: rendelkezésre áll, szervezeti: rendelkezésre áll, tárgyi: rendelkezésre áll,
pénzügyi: rendelkezésre áll.

