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9.  NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés 
A képviselő-testület 2016. december 06. -i ülésére  

 
Tárgy: A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására; 
 
Előterjesztő:   Erdélyi Miklós polgármester 
Készítette:      Dr. Bálint Albert jegyző   
        Jogszabállyal nem ellentétes. 
                                                                                        ……………………….. 
            Dr. Bálint Albert jegyző 
 
A támogató döntéshez minősített szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal nyílt szavazással történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 124/2016. (IX. 13.) önkormányzati határozatával – a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) I. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 
jogcím szerinti összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
rendelkezéseivel.  A belügyminiszter által közzétett pályázati felhívásra – támogatási igényt 
(pályázatot) nyújtottunk be, barnakőszén megvásárlásához 3.000,- Ft/q + áfa mértéknek 
megfelelően, összesen 2094 q mennyiségre. (Ez bruttó 7.978.140,- Ft támogatási igénynek 
felel meg.) Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási 
létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos 
adatának együttes száma alapján került meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott). 
Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget 
igényelhetett.  
 
Megtörtént a pályázatok elbírálása, mely során az Önkormányzat 3.798.570,- Ft a pályázott 
célra kiegészítő támogatásban részesült. (Ez 997 q barnakőszén árának felel meg!) A 
támogatás a számlánkra megérkezett.  
A támogatás mértékét figyelembe véve – a felhasználáshoz – önrészt nem kell biztosítani. A 
barnakőszén szállításából, a rászorultakhoz történő eljuttatásából származó költségek az 
Önkormányzatot terhelik.  
 
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 
2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő – rendelettel szabályozza akként, hogy  
 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára,vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és 
 
c) háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítására kerüljön sor. 
 
Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű, 
barnakőszén vásárlására fordíthatja. 
A támogatást 2017. február 15-éig lehet felhasználni, az elszámolás határideje 2017. március 
31.  
A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből 
egy példány a kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az 
átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, 
valamint az átvétel idejét. 
 
A Képviselő-testület jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, a 
rendeletalkotásra irányuló előterjesztésnek a jogszabályalkotásról szóló törvény szabályai 
szerinti előzetes hatásvizsgálatot is tartalmaznia kell. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében, a jogszabály 
előkészítője a törvényben meghatározott szempontok alapján, előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melyről a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
Törekedtünk a szociálisan rászorultak részére még több támogatás biztosítására, jóléti 
támogatások megteremtésére, melyre a pályázati keret előreláthatóan elegendő lesz.  
Szándékunkban áll a rendelet hatásainak folyamatos figyelemmel kísérése mind számszaki, 
mind jogosultsági kör tekintetében és a tapasztalatok összegzése után, amennyiben szükséges, 
a következő évben javaslatot tennénk az esetleges módosítások megtételére. 
2. Környezeti és egészségi következményei 
Nincsenek. 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
Az új rendelet, mint új támogatási rendszer bevezetése növeli az adminisztratív terheket. 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló rendelet megalkotása kötelező. Elmaradása 
esetén felügyeleti bírság kiszabására kerülhet sor. 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Ezen feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezet - annak megvitatása után - elfogadásáról döntsön. 
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Határozati javaslat 

 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tüzelőanyag 
juttatásáról szóló rendeletet, az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet szerint 
elfogadja. 
 
Felelős a rendelet aláírásáért: Erdélyi Miklós polgármester és Dr. Bálint Albert jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 
 
 

RENDELETALKOTÁS 
 

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tüzelőanyag 
juttatásáról szóló …./2016. (XII. …) önkormányzati rendeletet megalkotja. 
 
Felelős: Erdélyi Miklós polgármester 
Kihirdetésért: Dr. Bálint Albert jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 
Ópályi, 2016. november 22.                
 

Erdélyi Miklós  
                                                                                                              polgármester 

 
 

 
 
 
 
Az előterjesztéshez tartozó mellékletek: 
- Rendelet-tervezet (4 oldal); 


