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Előkészítő:  dr. Endrédy Renáta osztályvezető

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: 

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  …/2013.  (…  ...)  önkormányzati

rendelete,  az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati

rendelet módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet  módosításával  a Képviselő-testület  azokat  a családokat  támogatja,  akiknek a téli  tüzelő

megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent, továbbá kiegészítő

rendelkezéseket tartalmaz, az átmeneti segélyezés terén.

Költségvetési hatása:

A rendelet végrehajtása a 57/2013. BM rendelettel összhangban megállapított önerőt, valamint a 

kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat gazdálkodásában, melyre a 

fedezetet a 2013. évi költségvetésében biztosította.
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Környezeti, egészségi következményei:

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által

használt anyagok (sok esetben, gumi, műanyag, stb.) eltüzelése, ugyanakkor a fűtetlen lakások miatt

kialakuló  megfázásos  betegségek  száma  is  csökkenhet,  mely  által  a  gyógyszerfogyasztás  is

mérséklődhet.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Hivatal  munkatársaira,  ugyanis  a  napi  feladatok  ellátása  mellett  a  döntés  előkészítése  ügyintézői

feladat. Többlet feladatot jelent azon személyek részére is, akik a szállítással és a tűzifa átadásával

kapcsolatos teendőket végzik.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló

57/2013.  (X.  4.)  BM  rendeletben  foglaltak  szerint,  a  támogatás  feltétele,  hogy  a  települési

önkormányzat  a  szociális  rászorultság  feltételeit  és  az  igénylés  részletes  feltételeit  rendeletben

határozza meg.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Amennyiben  az  önkormányzat  a  támogatási  összeget  a  fenti  célra  nem,  vagy  csak  részben  tudja

felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs

- szervezeti: nincs

- tárgyi: nincs

- pénzügyi: költségvetés kiadási oldalának növelése

I n d o k o l á s

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének,  az  egyes  szociális  ellátási  formák

szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet határozza meg, a szociális ellátásokra

vonatkozó szabályokat.

Általános indokolás
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A  rendelet  módosítását,  a  nagyobbrészt  állami  forrásból  megvalósuló,  szociális  alapú  tűzifa

támogatásra  vonatkozó belügyminiszteri  rendelet  indokolja.  Ennek alapján az  önkormányzat  tűzifa

megvásárlásához  kap  támogatást.  Ezen  támogatásból  megvásárlásra  kerülő  tűzifa  elosztásának

szabályairól rendeletben szükséges intézkedni. A rendeletben a jogosultsági feltételek megállapítását

arra tekintettel került meghatározásra, hogy lehetőség szerint a szociálisan legrászorultabb személyek

részesüljenek az ingyenes tűzifa juttatásban. 

Részletes indokolás

a rendelet 1.§-ához 

A  szociális  célú  tűzifára  támogatásra  való  jogosultsági  feltételeinek  szabályairól  rendelkezik.  E

feltételnek  bármelyikének  fennállása  esetén  szereznek  jogosultságot  a  tüzikfára  az  érintettek.  A

támogatást az önkormányzat hivatalból – a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján – állapítja meg. 

a rendelet 2.§-ához 

A  hatályba  lépésről  rendelkezik  ezen  paragrafus.  Önkormányzatunknak  2014.  március  31-ig  kell

elszámolnia a kapott támogatással az Államkincstár felé. 

A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.

Balatonszőlős, 2013. október 7.

Mórocz László

 polgármester
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Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2013. (… …) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  szociális  ellátási  formák

szabályozásáról  szóló  15/2005.  (XII.  5.)  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  Rendelet)  a

következő, 30/A.§-al egészül ki: 

30/A.§ (1) A – (2)  bekezdésben foglalt  feltételeknek megfelelő  – szociálisan  rászoruló személyek

részére,  az  önkormányzat,  a  téli  fűtéshez  szükséges  tüzifa  biztosításához  természetbeni  ellátás

formájában támogatást nyújt. 

(2) Szociális célú tűzifa támogatásában részesül az alábbi jogcímek egyikének a fennállása esetén:

a) gyermekvédelmi támogatásban részesül 2 vagy több gyermeket nevel, 

b) gyermekvédelmi támogatásban és lakásfenntartási támogatásban is részesülő, 

c) lakásfenntartási támogatásban részesül akivel együtt élő Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi

IV. törvény szerint közeli hozzátartozója gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és ő vagy vele együtt élő Polgári törvénykönyvről

szóló  1959.  évi  IV.  törvény  szerint  közeli  hozzátartozója  gyermekvédelmi  támogatásban  és

lakásfenntartási támogatásban is részesül. 

(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

(4) A támogatás, csak egy jogcímen – ugyanazon lakcímen, azonos lakóingatlanban élők közül csak

egy jogosultnak – állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(5) A jogosultakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény szabályai

szerint szerkesztett, a polgármester által hozott egyedi, egyszerűsített határozattal kell értesíteni.
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Záró rendelkezések

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd

 polgármester            jegyző 

E rendelet 2013. ……… napján kihirdetésre került.

dr. Tárnoki Richárd

           jegyző
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