Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2018. december 5.

Felsőörs község Önkormányzata Képviselőtestületének
  /2018. (XII.      .) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 
18/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Felsőörs község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 18/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) a) A támogatásra nyitva álló keret 57 erdei m3.
b) A támogatásra nyitva álló keret kiegészül a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.27.) Korm. határozatban Felsőörs részére biztosított 11 erdei m3 keménylombos tűzifával.
(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott keret terhére támogatási kérelmet 2018. december 1-ig, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott keret terhére támogatási kérelmet 2018. december 31-ig lehet benyújtani az önkormányzat részére, a kérelem benyújtására meghatározott határidők elmulasztása jogvesztő.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott keret terhére a támogatási kérelmeket a polgármester bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2018. december 7- ig.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott keret terhére a támogatási kérelmeket a polgármester bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2019. január 8- ig.
(5) (4) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rendelet 2.§ e) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak akkor állapítható meg, ha a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.”
		
2.§ (1) E rendelet rendelkezéseiről a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztatást kell adni a község lakossága részére a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, a település közterületi önkormányzati hirdetőtábláin. 
(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. április 30- án hatályát veszti.


Szabó Balázs 		                 dr. Hoffmann Gyöngyi
 			 polgármester		       	      jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2018. december   -én kihirdettem.
dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:

dr. Könczöl Gábor 
kirendeltségvezető
INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26. § szerint: „A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.” E felhatalmazó rendelkezés alapján alkotja meg az önkormányzat rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról.
A rendelet megalkotásának további jogi keretét az előterjesztéshez mellékelt 1152/2018. (III.27.) Korm. határozat határozza meg.

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása:	a lakosság szociális ellátása bővül
	költségvetési hatása: központi költségvetésből finanszírozott
	környezeti következménye: nincs, 

egészségi következménye: nincs,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem lényeges,
egyéb hatása:	nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendeletet az önkormányzat mérlegelési jogkörében alkotja meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.

A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről tájékoztatom a Képviselő-testületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezet megvitatását követően döntsön a rendelet megalkotásáról. 

Felsőörs, 2018. december 1.


Szabó Balázs 		    Polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

