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2 .  N a p i r e n d  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt képviselő-testület! 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján 5/2009. (III.19.) számon 

önkormányzati rendeletet alkotott a szociális ellátások helyi szabályaira vonatkozóan (továbbiakban: 

szoc.rendelet). 

A szoc.rendelet tartalmazza – többek között – a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra nyújtott állami 

támogatásból vásárolt un. szociális célú tüzifa jogosultsági feltételeit. 

 

A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 14.§ (1) bekezdése alapján a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénybevételével vásárolt szociális célú tűzifára  

a) az aktív korúak ellátásában részesülő,  

b) az időskorúak járadékában részesülő,  

c) a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő,  

d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,  

e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, 

f) a háztartásában három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő, 

g) a közfoglalkoztatott, 

h) az az egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a havi nettó 35.000 Ft-ot 
személy jogosult, feltéve, hogy lakásában a tűzifával történő fűtés lehetséges. A jogosultak 

közül az a)-e) pontokban meghatározott jogosult előnyt élvez. 

 

Tolmács Község Önkormányzata Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet I. 9. alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján igényelt és megítélt 

támogatás értelmében 45 m3 szociális célú tűzifával rendelkezik a 2019/2020. téli időszakban, melyet a 

képviselő-testület a szoc.rendeletben meghatározott jogosultak részére juttathat. 

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak a korábbi évekhez nagyobb mennyiségű szociális célú tüzifa 

beszerzésére és így a jogosultak részére történő juttatásra nyílt lehetősége, és figyelembe véve a korábbi 

években tüzifa támogatásra beérkezett kérelmeket, javasoljuk, hogy a jogosultak köre bővítésre kerüljön, 

és a szoc.rendelet 14.§ (1) bekezdés h) pontjába foglalt egyedül élő jogosultsági jövedelem határa havi 

nettó 80.000 forintban kerüljön meghatározásra. 

 

A jogosultak közül ugyanakkor – a pályázati kiírás értelmében – előnyben kell részesíteni az aktív korúak 

ellátásában részesülő, az időskorúak járadékában részesülő, a lakásfenntartási települési támogatásban 

részesülő, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személyeket. 

 

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a www.tolmacs.hu 

honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a 

készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. 

 

 

Előzetes hatástanulmány: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

http://www.tolmacs.hu/
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A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet meghatározza, hogy a társadalom mely rászorulói 

jogosultak a szociális célú tüzifa juttatásra. A rendelet tervezet a jogosultsági jövedelem-határ 

emelésével bővíti azon társadalmi csoportok körét, akik szociális célú tüzifára jogosultak, vagyis a 

társadalom szélesebb rétege részére nyújtható szociális célú tüzifa támogatás. Szociális célú tüzifa 

kizárólag a társadalom önkormányzati rendeletben meghatározott rászorulói számára juttatható. 

- Gazdasági hatása: A szociális célú tüzifa kizárólag abban az esetben kerül megvásárlásra, illetve a 

jogosultak részére juttatásra, amennyiben az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő állami támogatásban részesül. A támogatáson felül az 

önkormányzat a szociális célú pénzbeli ellátások előirányzat terhére saját forrást is felhasznál a 

szociális célú tüzifa biztosítására, az önerő összegét és a szállítási költségeket az önkormányzat 

saját költségvetés terhére viseli. A szociális célú tüzifa állami támogatással történő megvásárlása a 

gazdaságban növeli a tüzifa iránti keresletet, illetve a vásárlást, ezáltal a gazdaságra pozitív 

hatással bír. 

- Költségvetési hatása: Bevételi oldalon előirányzat növekedésként megjelenik a szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott kiegészítő állami támogatás, kiadási oldalon az ellátottak 

pénzbeli juttatásai előirányzat terhére történik a tüzifa juttatás biztosítása (önerő és szállítási 

költség). 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása nincs.  

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, a jogosultak 

körének meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális célú tüzifára jogosultak köre a 

hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint marad érvényben, a támogatásra jogosultak 

köre nem bővül. 

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

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. A rendelet alkalmazása 

további pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli, a költségvetésben szociális kiadásokra 

előirányzott összeg  – az e célra nyújtott állami támogatással –elegendő lesz a szociális célú tüzifa 

biztosítására. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 

Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Tolmács, 2019. szeptember 24. 

   

 

Tisztelettel:  

  

 

 Hajnis Ferenc 

 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…./2019. (……..) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( t e r v e z e t )  

 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 

rendeli el.  

 

 

1.§ A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 14.§ (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„h)  az az egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a havi nettó 80.000 forintot” 

 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

 

Tolmács, 2019. szeptember …………. 

 

 

 

 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 

 polgármester  jegyző 

 

 

 
Kihirdetési záradék:  

 

A rendelet kihirdetve: 2019. október ….-n 

 

  

 

 Torma Andrea 

 jegyző 
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 a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 …/2019. (……..) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 

Általános indokolás 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. 

pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi 

önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 

keretében települési támogatás állapítható meg.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 

45. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott 

pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott 

feltételek alapján települési támogatást nyújt.  

Tolmács Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázat alapján támogatásban 

részesült. A támogatásra jogosultak körét, illetve a tüzelőanyag támogatás feltételeit a települési 

önkormányzat rendeletben szabályozza akként, hogy a belügyminiszter által kiírt pályázatban rögzített 

pályázati feltételeknek, illetve ennek keretén belül a támogatással beszerzésre kerülő tüzelőanyag 

jogosultjaira vonatkozóan az önkormányzati rendeleti szabályozásra irányuló elvárásnak meg kell 

felelni. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ -hoz 

Az önkormányzati rendelet értelmében a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatással vásárolt szociális célú tüzifára való jogosultak köre bővül. A rendelet hatályba 

lépését követően szociális célú tüzifára jogosult azon egyedül élő, akiknek havi nettó jövedelme nem 

haladja meg a 80 ezer forintot. A jogosultak közül továbbra is előnyben kell részesíteni a támogatás 

pályázati kiírásában meghatározott rászorultakat, így az önkormányzati rendelet a)-e) pontjában 

meghatározott rászorulókat. 

 

2.§-hoz 

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a 

módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak 

alapján, a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 


