
Az 1. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend:  a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Képviselő - Testület döntött arról, hogy pályázik szociális tűzifára. 259 erdei m3 fát nyertünk,. 
4.605.020 Ft összegben. A szociális tűzifa támogatásról rendeletet kell alkotni, mely az 
előterjesztés melléklete. A vállalt önrész is ehhez igazodik természetesen, ami így bruttó 328.930 
Ft (259 erdei m3 * 1.000 Ft/erdei m3 + Áfa). A tavalyi évben is 0,71 erdei m3 / kérelmező 
mennyiségben lett megállapítva az önkormányzati rendeletben a támogatás.  
 
A 57/2014. (IX. 29.) számú határozatunk az alábbi:  
A Képviselő - Testület   

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete (továbbiakban: BM 
rendelet) alapján benyújtja pályázatát szociális tűzifavásárláshoz az alábbiak szerint:  
a) Választott tűzifa fajtája: keménylombos.  
b) Igényelt tűzifa mennyiség: 544 m3.  
c) Vállalt önerő összege: bruttó 690.880.- Ft.  

 
2. Az önkormányzat nyilatkozza és egyben igazolja, hogy az 1. c) pontban nevesített bruttó 

690.880.- Ft önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a mindenkori költségvetésében 
biztosítja.  
 

3. Az önkormányzat a BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalja, hogy a 
szociális tűzifába részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  
 

4. Az önkormányzat vállalja a BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy 
legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben 
szabályozza a 2014. évi igénylés részletes feltételeit.  
  

5. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására az ebr42 rendszerben.  
Határidő: 2014. október 6.   
Felelős: a polgármester  

 
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 



A rendelet-tervezet szerint az arra jogosultak közel tíz mázsa fát kaphatnak, mely nagyban segítséget nyújt a téli 
tüzelők biztosításában.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem értelmezhető.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 
A rendelet megalkotásával kapcsolatos végrehajtási feladatokra a hivatal dolgozói lesznek meghatározva.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
ld. a) pontban leírtak.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak szerint.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Önrészt vállalt a Képviselő – Testület, ami bruttó 328.930 Ft 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
Monostorpályi, 2014. október 29.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

  
 


