Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott tűzifa támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32.§ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet hozza.

A támogatás megállapítása, mértéke
1. §
(1) Apátfalva Község Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként tűzifát
biztosít a szociális rászorult személyeknek. Tűzifa támogatásban háztartásonként egy
személy részesíthető.
(2) Szociális rászorult az a személy, akinek a háztartásban az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) Egyedülálló esetén annak 300 %-át.

Az eljárás szabályai
2. §
(1) A kérelmet Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális
Bizottságához kell benyújtani.
(2) A kérelem elbírálása előtt környezettanulmányt kell készíteni, melynek ki kell
terjednie annak vizsgálatára, hogy kérelmező rendelkezik-e olyan fűtési berendezéssel,
amelyhez a tűzifát fel tudja használni.
(3) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek, aki nem rendelkezik a
(2) bekezdés szerinti fűtési berendezéssel.
(4) A tűzifa átvételéről átvételi elismervényt kell készíteni.

3. §
A tűzifa támogatással kapcsolatos hatáskört Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Bizottságra átruházza.

Záró rendelkezés
4. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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A természetben nyújtott tűzifa támogatás
megállapításáról szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A szociális rászorult személyek nagyobb mennyiségű tűzifa
támogatásban részesülhetnek.
II. gazdasági hatásai: Gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: Az önkormányzat 1 524 000,-Ft-al nagyobb összeget tud fordítani
a szociálisan rászorulók támogatására.
IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: Az érintettek a lakásukat jobban feltudják fűteni, így
várhatóan csökken a megfázásos megbetegedések száma.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület az elfogadott rendelet alapján
részesítheti támogatásban az arra rászorulókat.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzatot a
Belügyminisztérium kötelezheti a támogatás visszafizetésére.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem
igényel többlet feltételt.

