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MAGYARATÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
napirendhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.

évi L törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújtott be,
amely alapján a Belügyminiszter 55 erdei m3 tűzifa vásárlására felhasználható
1.187.450,-Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás feltétele, hogy az
önkormányzat köbméterenként 1.000,-Ft+ÁFA összegű önerőt biztosítson, valamint
vállalja a szállítás költségét bruttó 2.200,-Ft/m3. Az önerő biztosításáról már döntött
az önkormányzat.
A felhívás alapján önkormányzati rendeletet kell alkotni a jogosultsági feltételek
meghatározásáról, azonban előírás, hogy a jogosultsági feltételeket úgy kell
meghatározni, hogy a kérelem elbírálása során előnyt élveznek:
a)
aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülő)
jogosultak
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.
Javasolt hivatalból meghatározni a jogosultak körét, figyelembe véve, hogy a helyi
nyilvántartás alapján a kellő információkkal rendelkezünk a jogosulti kör
meghatározásához.
Fentiek figyelembe vételével került elkészítésre a szociális célú tűzifa támogatásról
szóló önkormányzati rendelet-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
A fentieken túl az önrész vállalásáról a következő határozati javaslatot is teszem:
HATÁROZATI JAVASLAT
Magyaratád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához és szállításához
önerőként biztosít 223.520,-Ft-ot.
Felelős: Takács János polgármester
Határidő: 2020. február 15.
Magyaratád, 2019. november 7.
Tisztelettel:
Takács János
polgármester
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A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálata
1.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a)
aa)
ab)

ac)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet társadalmi hatásai:
A tervezet a tűzifa nyújtásával a szociálisan hátrányos helyzetű családokat segíti
A Tervezet gazdasági hatása:
A település lakosságára gazdasági hatás, hogy a tüzelőre fordított költségek
csökkennek.
A Tervezet költségvetési hatása:
Az önrész vállalása miatt az önkormányzati kiadások emelkedni fognak, amelyet
ellensúlyozhat, hogy kevesebb pénzbeli támogatásra lehet szükség.

b)

A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A változásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c)

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet a pályázati eljárással és a megnövekedő hatósági ügyek számával
adminisztratív terheket keletkeztet.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotása a támogatás igénybevételének feltétele. Elmaradása a
támogatás visszafizetését vonná maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
3.

Prisztács Éva
jegyző

MAGYARATÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (…………) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Magyaratád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Magyaratád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem
térítendő természetbeni juttatásként tűzifa támogatást (továbbiakban: támogatás)
biztosít azon Magyaratádon bejelentett lakóhellyel rendelkező és lakóhelyén
életvitelszerűen élő személyek részére, akik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel
rendelkeznek és az e rendeletben meghatározott egyéb jogosultsági feltételeknek
megfelelnek.
2. §
(1)
(2)

(2)

(3)

A támogatás megállapítása hivatalból történik
Támogatásban részesíthető az a kérelmező, akinek
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét
b) egyszemélyes háztartásban él és jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
A jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni azon személyeket,
akik
a)
aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülő)
jogosultak
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.
Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra,
függetlenül a lakásban élő személyek, családok és háztartások számától.
3.§

(1) A támogatás mértéke jogosultanként …… erdei m3 tűzifa.
(2) A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át.
(3) A tűzifa házhoz szállításáról a jogosultnak kell gondoskodnia, aki a tűzifa átvételét
a melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(4) A támogatással kapcsolatosan a jogosulttól ellenszolgáltatás nem kérhető.

4. §
A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L törvény, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó jogcím alapján megállapított kiegészítő támogatás és az
önkormányzat által a támogatás feltételeként önerőként biztosított saját forrás.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. március 31. napján
hatályát veszti.
Magyaratád, 2019. november 7.

Takács János
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Magyaratád, 2019. november ……….
Prisztács Éva
jegyző

1. melléklet a …/2019. (……..) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

………………….. ……………………… (név) ……………………………………….sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Magyaratád Község
Önkormányzatától a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet
alapján részemre határozattal megállapított ……. erdei m3 tűzifát átvettem.
Egyúttal nyilatkozom arról, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifáért
ellenszolgáltatást nem kért.
Az átvett fa fajtája: cser, akác1.

Magyaratád, 201__. _____hó _____nap

__________________________________
átadó önkormányzat képviselője

1

A megfelelő aláhúzandó

___________________________________
átvevő neve

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
7463 Magyaratád, Hősök tere 4.
Tel.,Fax: 82/520-004, Mobil: 30/683-2893
E-mail: jegyzo.matad@t-online.hu
Honlap: www.magyaratad.hu/koh/a-hivatal

TÁJÉKOZTATÁS MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAIRÓL

I. Folyamatban lévő elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházások
1.

2.

3.

TOP 321-SO-15-00019. sz projekt Magyaratád Községi Önkormányzat konzorcium
vezető (Tagok: Patalom, Orci, Zimány Községi Önkormányzatok, Somogy Megyei
Önkormányzat), a beruházás készültségi foka 90 %. Négy épület 75.000.000,-Ft
támogatás
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 1. és 2. célterületére "Külterületi földesutak
fejlesztése és karbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Magyaratád, Patalom, Orci
és Zimány településeken " címmel. Magyaratád Községi Önkormányzat konzorcium
vezető (Tagok: Patalom, Orci, Zimány Községi Önkormányzatok) Magyaratád Községi
Önkormányzat által beszerezni vállalt rézsűkasza beszerzése megtörtént. Orci és
Zimány földesutak felújítására a közbeszerzési eljárás kiírása a soron következő feladat.
Készültségi fok 35 %
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00021 ASP központhoz való csatlakozás. 100 %-os
készültség. Záró kifizetési igénylés elbírálás alatt van. 6.000.000,-Ft támogatás

II. Képviselő-testületi döntés alapján benyújtott pályázatok alapján támogatott,
előkészítés alatt álló beruházások
4.

5.
6.

VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázati felhívás alapján "Együtt-Egyformán" - Egységes
térségi arculat kialakítása Somogy szívében című pályázat keretében megvalósítási hely
Magyaratád közterületei (padok, információs tábla, faluköszöntő tábla elhelyezéséhez).
Konzorcium vezető Észak-Kaposi Partnerek VFE. Beruházás előkészítés alatt.
1.749.552,-Ft támogatás
Főtér felújítása (LEADER), támogatói okirattal rendelkezik. A beruházás előkészítésre
vár. 4 229 994,- Ft támogatás
2020 évi falunap (LEADER) támogatói okirattal rendelkezik. 707 368,-Ft támogatás

III. Képviselő-testületi döntés alapján benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:
7.

8.
9.

Magyar Falu Program: Temető felújítás, Pályázat benyújtva, hiánypótolva. Döntésre
vár. (nem hivatalos tájékoztatás alapján a pályázat támogatásban részesült a
magyaratádi temető felújítására. 3.600 e Ft összegben)
Magyar Falu Program: Háziorvosi szolgálati lakás felújítás, Pályázat benyújtva,
hiánypótolva. Döntésre vár. 20.000.000,-Ft támogatási igény.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati konstrukció (Kódszám:
TOP-3.2.1-16) keretében megvalósítandó Magyaratád önkormányzati épületének
(Faluház, Magyaratád, Pázmány P. tér 8.) energetikai korszerűsítése c. projekt.
Konzorciumi partner Somogy Megyei Önkormányzat. Pályázat benyújtva, hiánypótolva.
33.676.040,-Ft támogatás

Magyaratád, 2019. november 7.
Prisztács Éva
jegyző

