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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázati kiírása és támogatói okirata rögzíti a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása feltételeit. 
 
A támogatás mértéke 14.000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak 1.000 Ft/erdei m3 + 
ÁFA összegben kell önerőt vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a 
rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. Németbánya község vonatkozásában ez 12 erdei m3 
mennyiséget jelent, a támogatás összege 213.360,-Ft, mely 15.240,-Ft önerőt igényel. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a támogatást igénybe kívánja venni, és az önrészt, 
valamint a szállítás költségeit vállalja. 
 
A Képviselő-testületnek rendeletben kell meghatározni a szociális rászorultság szabályait és az 
igénylés részletes feltételeit. 
 
A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
Ez a rendelkezés tartalmazza a támogatás rögzítését, a rendelet célját és hatályát. 
 
2-3. §-hoz 
 
Rögzítésre került, hogy mely az a réteg, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és ki az, aki 
nem. Meghatározásra került, hogy kik élveznek előnyt a kérelmek elbírálásánál, valamint a támoga- 
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tás mértékének a felső határa. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
4-5. §-hoz 
 
A támogatás igénylésének, megállapításának és átvételének menetét tartalmazza, s rögzíti a 
támogatás forrását. 
  
6. §-hoz 
 
A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet csak az 
idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet 
rögtön hatályon kívül helyezni. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezethez 
 
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-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása – előre láthatólag 
15.240,-Ft összegű – önerőt, valamint a kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az 
önkormányzat gazdálkodásában. 

3. Környezeti következmények, hatások: 

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint esetleg a szegényebb családok által 
használt egyéb fűtőanyagok. 

4. Egészségügyi következmények, hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró az Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a kérelmek döntésre előkészítése, a 
döntések dokumentálása, valamint a támogatásról történő elszámolás is rájuk hárul. Ugyanakkor 
többlet feladatok jelent a Képviselő-testületnek a kérelmek elbírálása vonatkozásában, s a 
polgármester asszony részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható       

következményei: 

A belügyminiszter döntése alapján Németbánya Község Önkormányzata 12 m3 szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint a pályázati 
kiírás alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé.  
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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. 
 
Adásztevel, 2017. október 18. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Kelemen László 
                                                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


