
     

 
 

 
 

 

                                
                                

             
            

                                

  

 

  

                                

                                
                                

                             
                                

    Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2018. 

(VIII.3.) önkormányzati rendelet módosítására 

                                
                                

                         
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 

                                
                                

                         
                                

    Dr. Görög István jegyző 

    Kissné Sághi Rita vezető-főtanácsos 

                                
                                

                         
                                

    Előzetes hatásvizsgálat 

Rendelettervezet 

                                

                                
                                

                       
                                

    A rendelettervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                        
                                

    nyílt szavazás, a módosító rendelet elfogadásához – figyelemmel az 

Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 

minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                                
                                

  Gencsapáti, 2019. január 4.                

                                
                                

   (: Kissné Sághi Rita s.k. :)   (: Dr. Görög István s.k. :)    

    vezető-főtanácsos      jegyző      

                                



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2018. (VII.17.) számú határozatában 

döntött támogatási kérelem benyújtásáról, a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatási pályázatra.  

A támogatási kérelemben az Önkormányzat vállalta, hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását 

követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza az igénylés és rászorultság feltételeit, 

valamint, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Az Önkormányzat Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2018. szeptember 28-án kelt döntése alapján 

1.955.800,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely az önkormányzati önerő 

biztosításával együtt 110 m3 tűzifa megvásárlását tette lehetővé.  

 

A Képviselő-testület a 2018. augusztus 2-i testületi ülésén fogadta el a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló 9/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).  

A jelentős pályázati támogatás segítségével több ember fűtési gondjain lehetne enyhíteni, de a 

jelenleg hatályos rendeletben meghatározott jövedelemhatárok több rászoruló esetén nem teszik 

lehetővé a támogatások megállapítását. 

 

 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Képviselő-testület   
 

o a támogatott személyek és családok számának növelése, a támogatás célzottabbá tétele 

érdekében Rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemhatároknál az egy 

háztartásban élő élők esetén az egy főre jutó jövedelemhatárt módosítsa 100.00,- Ft-ra, az 

egyedül élő, egyedül álló, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 130.000,- Ft-ra, 
 

o a kérelmek elbírálhatósága és a tűzifa kiszállíthatósága érdekében a kérelmek benyújtására 

meghatározott határidőt 2019. január 15-ről módosítsa 2019. január 31-re. 

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a csatolt 

rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

  

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  
 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

 ab) környezeti és egészségi következményeit,  

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

 

 

 



 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

 

 A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A módosítás célja a rászorulók 

fűtési gondjainak enyhítése, a 

támogattotti kör bővítése, a 

társadalmi rétegek közötti 

különbségek csökkentése, a 

hátrányos helyzetű személyek 

további lecsúszásának meg-

akadályozása.     

A módosítás további önkor-

mányzati költségvetési forrást nem 

igényel, a pályázati támogatás és a 

korábban vállalt önkormányzati 

hozzájárulás biztosítja a 

támogatások fedezetét.   

nincs jelentős környezeti és 

egészségügyi hatása 

A módosítás révén több kérelem 

kerül benyújtásra, az adminisztratív 

terhek nőnek, a végrehajtáshoz 

szükséges személyi állomány 

biztosított.  

 

A szabályozás elmaradása jogsértést nem eredményezne, a rendelettervezet a hatályos 9/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza, a rászoruló 

és támogatásra érdemes személyek támogatási kérelmének kedvező elbírálása és támogatásban részesítése érdekében.   
 

 

rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak 



 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

../2019. (I.11.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

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

8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi, Közművelődési, Sport és Civil 

kapcsolatok Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló 9/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 

bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként 

maximum 2 erdei köbméter tűzifát biztosít annak a személynek, aki az általa lakott lakást 

tűzifával fűti, és)  

 

„2. § (1)   f) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 100.000,- 

Ft-ot, egyedül élő, egyedül álló, valamint gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 

130.000,- Ft-ot nem haladja meg.”  

 

 

2. § 
 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. § (2) A kérelmeket 2019. január 31. napjáig lehet a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalba 

benyújtani.” 

 

 

 

 

 

 

 



3. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
 

Gencsapáti, 2019. január 10. 

 

 
 

 (: Bodorkós Ferenc :)  (: Dr. Görög István :)  

 polgármester  jegyző  

 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Jelen rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.23.) 

önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

2019. január 11-én kihirdetésre került. 

 
 

 (: Dr. Görög István :)  

 jegyző  
 


