Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
8/2018. (XI.21.) rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018(X.31.) rendelet
módosításáról
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a, pontja és 32. cikk (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról, szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló 7/2018(X.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A 7/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.§
Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő nógrádi lakos jogosult,
aki
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő,
- lakásfenntartás költségeinek fedezetére megállapított önkormányzati támogatásban részesül,
- aktív korúak ellátásában részesül és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az 60.000 Ft-ot,
- nyugdíjas egyedülálló, akinek a nyugdíja nem haladja meg a havi 105.000 Ft-ot és más
jövedelme nincs,
- időskorúak járadékában részesül
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű,
feltéve, hogy vagyonnal sem ő, sem a háztartásában élők nem rendelkeznek.
- fogyatékossági támogatásban részesül, vagy családjában fogyatékossági támogatásban
részesülő személyt ápol és a családban ez egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
100.000 Ft-ot
- családjában 3 vagy több gyermeket nevel és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az 70.000 Ft-ot.
2.§.
Az önkormányzati rendelet 7. §-a (2) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
7.§
(2) A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet a Berkenyei Közös Önkormányzati
Hivatal Nógrádi Kirendeltségén benyújtani.
(3) A kérelmekről a bizottság legkésőbb 2018. december 5. napjáig dönt.
3.§
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(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell a
folyamatban lévő ügyekben is.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2018. november 21-én kihirdetésre került.
Árpásné Schlenk Judit
jegyző

-------
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INDOKLÁS
Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
8/2018. (XI.21.) önkormányzati rendeletéhez
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Általános indoklás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdésének 8. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 45.§. (1)
bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat rendeletet alkosson az adható
támogatásokkal kapcsolatban.
Részletes indoklás
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatási rendeletét
október 30-án hozta meg. A kérelmek beérkezése és elbírálása kapcsán azonban kiderült,
hogy a jogosulti körnél az egy főre eső jövedelmet emelni indokolt, hogy több rászoruló
legyen jogosult tűzifára.
A rendelet rendkívüli ülésen módosításra került.
A beadási határidő meghosszabbításra került, amelyről a lakosság értesítve lett.
A rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti, mert beépül az alaprendeletbe.
Előzetes hatástanulmány
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, hogy a leginkább rászorulók ingyenes tűzifához
jutnak, ezáltal téli fűtésük, melegedésük jobban biztosítható, csökken az életveszélyes esetek
(megfagyás) kialakulásának esélye.
Gazdasági hatása, hogy nagyobb részt állami, kisebb részt önkormányzati összegből a
rászorulók tűzifához jutnak.
Költségvetési hatása, hogy az államtól e célra kapott támogatást az önkormányzat saját erő
összegével megnöveli – az önkormányzati segély céljára biztosított kiadási keret terhére - és
így természetbeni önkormányzati támogatásként sokszoros támogatást tud biztosítani a
rászorulóknak.
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
A rendeletben foglaltak alkalmazása az adminisztratív terheket növeli, mert a támogatások
odaítélése, elszámolása esetén adminisztrációs többletfeladatot kell elvégezni.
A rendelet megalkotása azért szükséges, mert az önkormányzat élni kíván a rászorulók részére
történő szociális célú tűzifa állami támogatással történő vásárlásának lehetőségével és a
rászorulók részére történő eljuttatásával, ennek szabályai átláthatóak kell, hogy legyenek.
A rendelet végrehajtásához a tárgyi és szervezeti személyi feltételek rendelkezésre állnak,
pótlólagos pénzügyi feltételeket nem követel, az adminisztratív feladatokat a Berkenyei
Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége végzi.
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