
MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2015.(X.29.)

 önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2015. október 29.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. október 29.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2015. október 30.



Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja, hatálya

1. § 

(1) A  rendelet  célja,  hogy  meghatározza  a  Magyarcsanád  községben  élők  részére
nyújtandó szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, az igénylés és az odaítélés
szabályait.

(2) A  rendelet  hatálya  kiterjed  Magyarcsanád  község  közigazgatási  területén
életvitelszerűen  lakó  és  ott  bejelentett  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező
lakosokra.

A támogatás feltételei

2. §

(1) Magyarcsanád  Község  Önkormányzata  a  szociális  tűzifa  támogatást,  mint
természetben nyújtott vissza nem térítendő támogatást nyújtja a szociálisan rászorult
személyek részére. 

(2) Szociálisan rászorult az a személy, aki szociális helyzete vagy egészségi állapota miatt
a tűzifa szükségletéről önállóan nem tud gondoskodni. 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy jogcímen
állapítható  meg,  függetlenül  a  lakásban  lakó  személyek  és  háztartások  számától.
Ugyanazon  lakcímen  lakó  kérelmezőktől  beérkező  kérelem  esetén  elsődlegesen  a
kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó részére kell a támogatást megállapítani.

(4) Nem állapítható meg támogatás abban az esetben, ha:
a) az ingatlan fával nem fűthető vagy
b) az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak.

A támogatás mértéke

3. §

(1) Egy háztartásra legfeljebb 1 m3 tűzifa támogatás kerülhet megállapításra. 

A támogatás igénylésének és elbírálásának feltételei

4. §

(1) A  kérelmet  a  Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhelyén  6932
Magyarcsanád,  Templom  tér  1.  szám  alatt  az  erre  a  célra  rendszeresített
formanyomtatványon 2015. november 13. napjáig kell benyújtani. 

(2) A  kérelemben  foglaltak  valódiságát  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
környezettanulmány  elkészítésével  ellenőrizheti.  A  valóságnak  nem  megfelelő
kérelmeket el kell utasítani.



(3) A támogatott a tűzifa átvételét átvételi elismervénnyel igazolja.
(4) A képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét

a Szociális bizottságra ruházza át.

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. június 30. napján hatályát veszti. 

Magyarcsanád, 2015. október 29.

Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester      jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel közzétéve.

Magyarcsanád, 2015. október 29.
      Nyergesné Kovács Erzsébet 

         jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek, családok
életének  segítését  a  képviselő-testület  prioritásként  kezeli.  Ennek  érdekében
benyújtotta pályázatát a szociális célú tűzifa támogatásra.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: nincs

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi  következményei:  amennyiben  a  szociálisan  rászoruló  lakosoknak  a
megfelelő mennyiségű tüzelő nem áll rendelkezésre az az egészségüket károsan
befolyásolja

VI. adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatásai:  a  tervezet  az  adminisztratív
terheket növeli, kérelmek, bizottsági döntések, kivonatok stb.

VII. megalkotásának  szükségessége:  A  pályázaton  elnyert  tűzifa  kiosztása  helyi
rendeletben foglaltak alapján történhet.

VIII. a  jogalkotás  elmaradásának  várható  következményei:  mulasztásos
jogszabálysértés

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet  alkalmazásához szükséges  szervezeti  feltételek  rendelkezésre  állnak.  A
szükséges  tárgyi,  személyi  pénzügyi  feltételek  a  tárgyévi  költségvetésben
biztosítottak.
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