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ELŐTERJESZTÉS
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság
2021. október 7-i ülésére

Tárgy: Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2021. (X. ...)
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Adorján András polgármester
Az előterjesztést készítette: dr. Kállai Zsuzsa aljegyző

Tisztelt Bizottság!
A belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – idén is pályázatot
hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3.
melléklet 2.2.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatására.
Az Önkormányzat 2021. évi szociális célú tüzelőanyag pályázaton 2.190.750.-Ft. támogatás
kapott és 115 erdei köbméter kemény lombos tűzifát vásárolhat a rászorulóknak a Pilisi
Parkerdő Zrt.-től Ft értékben.
I.

A támogatás idei mértéke:

Az Önkormányzat 2.190.750.- Ft + ÁFA vissza nem térítendő támogatásban részesült,
ehhez 208.280,- Ft önerőt kellett vállalnia, melyet a 68/2021. (VII.30.) számú
határozatával fogadott el a Képviselő-testület. Ebből az összegből 115 erdei köbméter
keménylombos tűzifát vásárolhatunk.
A támogatást +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű
tűzifának a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
erdőgazdálkodótól történő megvásárlásra lehet fordítani.
A tűzifa egészét 2022. február 15-ig kell kiosztani, a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználása legkésőbb 2021. március 31-ig történhet meg. Elszámolási határidő: 2021.
április 15.
Az Önkormányzatnak legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait és az
igénylés részletes feltételeit olyan módon, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdése
szerinti személyeket előnyben kell részesítenie, továbbá háztartásonként legfeljebb 5
erdei m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor és a tűzifa támogatásban részesülőtől
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ellenszolgáltatást nem kér. Ezeket a feltételeket a pályázati kiírás feltételként támasztja,
tehát ezeket a megkötéseket mindenképp bele kell foglalni a készülő rendeletbe.
A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt, melyet az
Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hoz meg.
Részletes indoklás
Az 1. §-hoz:
Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
A 2. § - 3. §-hoz:
Ezen rendelkezések szabályozzák a támogatás feltételeit. Rögzítésre került, hogy mely
személyek köre az, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és mely személyek körébe
tartozik, akik nem.
A 4. § - 5. §-hoz:
Ezen szakasz tartalmazza a támogatás igénylésének menetét, az eljárási rendelkezéseket.
A 6. §-hoz:
A rendelet hatálybalépését határozza meg. A rendelet csak az idei évben meghatározott
támogatásra érvényes.
Előzetes hatásvizsgálat
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 a kiszállítás
költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat gazdálkodásában.
3. Környezeti következmények, hatások
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb
családok által használt anyagok.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk
hárul. Ugyanakkor többlet feladatokat jelent azon személyek részére is, akik a szállítással és a
tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézik.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra pályázott. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály 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
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Bizottságot, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati
javaslatot.
Határozati javaslat
A Bizottság … igen … nem … tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának
…/2021. (X….) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága az
megtárgyalta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2021. (X. ...)
önkormányzati rendelet-tervezetet és azt Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Adorján András polgármester

Leányfalu, 2021. október 4.
Adorján András s.k.
polgármester
A törvényességi ellenőrzést elvégeztem.
Leányfalu, 2021. október 4.
dr. Filep Julianna sk.
jegyző
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