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Iktatószám: 155- 73 /2021. 

Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiírásra került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat.  

 

A Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2021. (VII. 28.) határozata 

a szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) vásárláshoz kapcsolódó pályázaton való 

részvételről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja 

szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra vonatkozó pályázaton az Önkormányzat részt vegyen. 

 

A pályázat célja szociális célú tüzelőanyag biztosítása a szociálisan rászorulók részére. 

 

A projekt teljes költsége 90 m3 keményfa vásárlása esetén 1.350.00 Ft + Áfa 

A támogatás mértéke 15.000 Ft/erdei m3 + Áfa 

A kötelező önrész 1.000 Ft/erdei m3 + Áfa 

 

A kötelező önrész megfizetését Tordas Község Önkormányzata vállalja. A kiadás fedezetét 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalék sora tartalmazza. A 

kedvezményezettektől sem a tűzifáért, sem annak kiszállításáért az Önkormányzat 

ellenszolgáltatást nem kér.  

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

A pályázati kiírásban feltételként szerepel, hogy a legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlásától 

számított 10 napon belül hatályba kell léptetni a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés 

feltételeit részletező rendeletet. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: Tordas Község Önkormányzata természetbeni, vissza nem térítendő ellátás 

formájában a meghatározott jogosultsági feltételek alapján szociális tűzifa támogatást nyújt a 

Tordas község területén életvitelszerűen élőknek. 

A 2. §-hoz : Tartalmazza, hogy a kérelmet milyen formában meddig lehet benyújtani. 
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A 3. §-hoz : Tartalmazza, a támogatás feltételeit, a támogatás mértékét. 

A 4. §-hoz : A képviselő-testület a tűzifa támogatás elbírálásra vonatkozó hatáskörét a 

Szociális Bizottságra ruházza át. 

A 5. §-hoz : A hatályba léptető és megszüntető rendelkezés. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei:  

 

Társadalmi hatásai: A szociális ellátásként a rászorulók ingyenesen kapják meg a tűzifát. 

Gazdasági hatásai: A rendeletben foglaltak végrehajtására a szükséges anyagi források 

biztosítottak.  

Költségvetési hatásai: A források rendelkezésre állnak az önkormányzat költségvetésében és 

a pályázat támogatói nyilatkozata alapján az állami forrás biztosított. 

Környezeti következmények: A rendelet környezeti hatást nem von maga után.  

Egészségügyi következmények: A rendelet egészségügyi hatást nem von maga után. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az új rendeletnek adminisztratív terheket 

növelő hatásai nincsenek.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás feltételként jelöli meg a 

rendelet elfogadását. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat nem veheti 

igénybe az állami forrást. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntést hozza meg. 

 

Tordas, 2021. augusztus 11. 

 

          dr. Zay Andrea 

                 jegyző 

 

Rendelet tervezet 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el.  

(lásd melléklet). 


