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Tárgy: A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló
rendelet
Mell: 1 pld. rendelet-tervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9.
pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímében foglaltakra tekintettel – sikeres pályázata alapján - 686 mázsa
barnakőszén vásárlásához 2.178.050 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata. A támogatás mértéke 2.500 Ft/q + áfa.
Az önkormányzatot 500 Ft/q+áfa önrész, valamint a barnaszén szállításából – ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek terhelik.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális rászorultság és az
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt,
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A rendelet-tervezetben a támogatás igénylésének végső határidejét 2019. január 15-ében jelöltük
meg, így lehetőség van még a pályázati kiírásban előírt 2019. február 15. napjáig a tüzelő
rászorulókhoz való kijuttatására.
A Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő rendelettervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a
mellékelt tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.
Kiszombor, 2018. október 24.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
______/2018. (______) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2)
bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. szabályozott települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímében foglaltakra tekintettel – biztosított
szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa,
rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük
céljáról.
2. §
(1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás állapítható meg a Kiszombor nagyközség közigazgatási
területén élő szociálisan rászorultak részére.
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
b) települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja, vagy
d) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
265 %-át, 70. életévét betöltött kérelmező esetén 275 %-át, egyedül élő esetén pedig a 315
%-át nem haladja meg.
3. §
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke lakóingatlanonként legalább 4 mázsa, de
legfeljebb 8 mázsa barnakőszén.
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kizárólag természetben nyújtható.
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul.
(2) A kérelmeket 2019. január 15. napjáig folyamatosan lehet benyújtani a Kiszombori
Polgármesteri Hivatalnál.

5. §
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatos első fokú hatáskört Kiszombor
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi
Ügyeket Ellátó Bizottságára ruházza át. A támogatást határozattal – a képviselő-testület által
átruházott hatáskörben – a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság
állapítja meg.
(2) A barnakőszén átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
6. §
A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a természetben nyújtott
segélykeret terhére biztosítja.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. február 16-án hatályát veszti.
Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

1. melléklet a ___/2018.(______) önkormányzati rendelethez

Kérelem szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésére
1. Kérelmező személyes adatai:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
TAJ szám:
kérem, hogy az önkormányzat a helyi rendelet alapján szíveskedjen részemre természetbeni
juttatásként szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosítani.
2. Alulírott nyilatkozom, hogy *
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására
(a megállapító határozat száma: ……………….……...),
(a megállapító határozat száma:……………..………..),
ab) időskorúak járadékára
b) települési támogatásként nyújtott
lakásfenntartási támogatásra
(a megállapító határozat száma: ………..……………..)
jogosult vagyok,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok
(a megállapító határozat száma:……………….……..)
d) családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ………………………………………….
(a megfelelő rész bekarikázandó, a megállapító határozat számát kötelező megadni) *
3. Alulírott jogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek,
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek **
(a megfelelő rész aláhúzandó) **
4. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárás során történő felhasználásához.
Kiszombor, ……év ………………. hó …….. nap
………………………………..
kérelmező aláírása
Csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások,
- a rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló dokumentumok másolati példánya,
ha az nem szerepel a Kiszombori Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában.

2. melléklet a ___/2018.(______) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
…………………………………………. (név) 6775 Kiszombor, ………………………………….
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló ___/2018. (_____) önkormányzati
rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……… mázsa mennyiségű barnakőszenet
a mai napon átvettem.
Kiszombor, 20…………………………………..

………………………………………
jogosult aláírása

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló
______/2018. (______) önkormányzati rendelethez
Társadalmi hatás:
A szociálisan rászoruló és az egyedül élő embereket a téli időszakban fenyegető veszélyhelyzet
megelőzése.
Gazdasági hatás:
A lakosság szociálisan rászorult tagjai nehéz anyagi körülményeinek javítása.
Költségvetési hatás:
Az önkormányzatot a 686 mázsa barnakőszén beszerzési árából 500 Ft/q +áfa önrész, valamint a
barnakőszén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek
terhelik.
Környezeti és egészségügyi következmények:
Fűtési lehetőség biztosítása a lakosság szociálisan rászorult tagjai részére.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztratív terhek nőnek az egyedi döntések előkészítésével, végrehajtásával és
elszámolásával kapcsolatos feladatokkal.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9.
pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímében foglaltakra tekintettel – sikeres pályázata alapján - 686 mázsa
barnakőszén vásárlásához 2.178.050 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata. A támogatás mértéke 2.500 Ft/q + áfa.
A pályázati kiírás 6. pontja alapján: a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kiszombor, 2018. október 24.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló
______/2018. (______) önkormányzati rendelethez

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9.
pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímében foglaltakra tekintettel – sikeres pályázata alapján - 686 mázsa
barnakőszén vásárlásához 2.178.050 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata. A támogatás mértéke 2.500 Ft/q + áfa.
A pályázati kiírás 6. pontja alapján: a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását
követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2018.(VIII. 28.) KNÖT.
határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag, barnakőszén
vásárlására. A határozatban a Képviselő-testület vállalta, hogy a szociális célú tüzelőanyagban
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével
szemben nem áll fenn.
Kiszombor, 2018. október 24.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

