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Előterjesztés száma: Ny/11. 
 

1.2. napirendi pont 
 

A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.)  
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2009. 
(III.19.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az elmúlt évek során többször módosítva lett.  
 
Ezúttal szeretném indítványozni, hogy a szociális rendelet 14 §. (1) bekezdésének h) pontját módo-
sítsuk, méghozzá úgy, hogy a szociális célú tűzifára jogosultság jövedelmi határát a nettó 80.000,- 
Ft-ról nettó 150.000,- Ft-ra emeljük. 
 
A lakosság körében igény mutatkozott arra, hogy fontolóra vegyük a szociális célú tűzifa támoga-
tásra való jogosultság jövedelmi határának emelését. A Rendelet jelenleg úgy szól, hogy az az 
egyedül élő jogosult a szociális célú tűzifa támogatásra, akinek jövedelme nem haladja meg a havi 
nettó 80.000 forintot. Ezt a jövedelemhatárt célszerű lenne felemelni nettó 150.000,- Ft-ra, hogy a 
jogosulti kört bővíteni tudjuk. 
 
Jogszabályi háttér 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekez-
dése 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-

kezdésének 8a. pontja 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. Önkor-
mányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-
testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Társadalmi hatása van. A szociális tűzifa támogatásra való jogosulti kört a jövedelemhatár bővíté-
sével növelni tudjuk, ezáltal a lakosság szélesebb köre jogosulttá válhat a támogatásra, melyre la-
kossági jelzések alapján szükség van. 
 
Környezeti, egészségi hatása: 
Nincs. 
 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem je-
lent. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmé-
nyei: 
Nincs 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 
A rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
 
 
Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és döntésük meghozatalát! 
 
 
Tolmács, 2021. év október hó 29. napja 
 
 
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 

Rendelet-tervezet 
 

MELLÉKELVE 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a szociális ellátásokról szóló 
5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló __/2021. (XI.___.) önkormányzati 
rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
 
Tolmács, 2021. év október hó 28. nap 
 
 
 Hajnis Ferenc s.k. 
 polgármester 
 
 
 



 

 
Tolmács Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének __/2021. (XI. __.) 
 önkormányzati rendelete 

 
(TERVEZET) 

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

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) be-
kezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szoci-
ális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el. 

1. § 

A szociális ellátásokról szóló Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III.19.) 
RENDELETE 14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételével 
vásárolt szociális célú tűzifára) 

 
„h) az az egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a havi nettó 150.000 forintot,” 
[A jogosultak közül az a)-e) pontban meghatározott jogosult előnyt élvez.] 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba. 
 
Tolmács, 2021. november 4. 
 
 
 
 
        Hajnis Ferenc  dr. Molnár-Fábián Ágnes 
  polgármester  jegyző 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2021. november ___ napján. 

 

 

 
   dr. Molnár-Fábián Ágnes 
                  jegyző 



 5

 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerinti a Rendelet 14. § (1) bekezdés h) 
pontja szerinti jövedelemhatárt módosította. 

A 2. §-hoz  

A rendelet 2021. november 5-én lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító 
rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban foglaltak szerint, a törvény 
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 


