DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2012.(XII.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Demecser
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM. rendelet 2. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
Szociális célú tűzifa támogatás
14/A. §
(1)

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa
biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás
nyújtható a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM.
rendelet 1. mellékletében megállapított összmennyiség (– 262 m3 -)
erejéig.

(2)

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,
akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, egyszemélyes háztartás esetén 350%-át és
b) a lakása fával fűthető.

(3)

A támogatás mértéke: háztartásonként 0,5 m3.

(4)

Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
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b) időskorúak járadékára, vagy
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
d) az önkormányzattól 2012. október 1-től kérelme benyújtásának
időpontjáig nem részesült természetbeni tüzifa támogatásban.

(5)

A támogatás iránti igényeket 2013. január 10 napjáig lehet
benyújtani.

(6)

A kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság
hatáskörébe tartozik.
2.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013.
március 31. napján hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő
ügyekben is.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2012. december 21. napján kihirdettem.
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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INDOKOLÁS
A 26/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet módosítását a - jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak
szerint indokolom:
1.§-hoz
A belügyminiszter a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM. rendelete
lehetőséget ad az önkormányzatunknak, hogy a tüzelőként használható fa
beszerzéséhez támogatást vegyen igénybe.
A támogatott természetbeni juttatás jogosultság feltételeit az önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben köteles szabályozni. A javaslat szerint a szociálisan
rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni
ellátás formájában támogatás nyújtható a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM.
rendelet 1. mellékletében megállapított összmennyiség (262 m3) erejéig.
Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyszemélyes háztartás esetén 350%-át és
b) a lakása fával fűthető.
A támogatás mértéke: háztartásonként 0,5 m3.
Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára, vagy
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
d) az önkormányzattól 2012. október 1-től kérelme benyújtásának időpontjáig
nem részesült természetbeni tüzifa támogatásban.
A támogatás iránti igényeket 2013. január 10 napjáig lehet benyújtani. A kérelmek
elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.
2.§-hoz
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Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet hatályát veszti 2013. március 31-én. E
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A 26/2012.(XII.20) önkormányzati rendelethez

I.
TÁRSADALMI HATÁSOK:
A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság széle köre számára nyújt „fűtési
támogatást” a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket,
megélhetési problémáikat.
II.
GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
A rendelet elfogadásának költségvetési kihatása van. A szociális célú tűzifa
támogatáshoz is az önkormányzatnak saját erőt kellett biztosítania.
IV.
Nincs

KÖRNYEZETI HATÁS

V.
EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a
kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.
VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

Az adminisztráció megemelkedése várható a közigazgatási irodán és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság munkája is növekszik.
VII.
JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A

A Belügyminiszter rendelete alapján a jóváhagyott támogatás átmeneti
időszakra lehetőséget biztosít az új ellátási forma bevezetésére.
VIII.
JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítására a VI. pontban foglaltak az irányadóak.
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.
Száma: …/2012.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 2db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET
SPORTEGYESÜLET
DEMECSER
Tisztelt Elnök Úr/Asszony!
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1.
napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelettervezetek tekintetében.
Mellékelten megküldöm
-

Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

-

Előterjesztés
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról
és
köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról szóló

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából.
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2012. december 20 napján
tárgyalja.
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2012. december 20. napján (csütörtök)
10 óráig megküldeni.
Demecser, 2012. december 19.
Tisztelettel:

5

Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző

