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a Képviselő-testületi ülésekre készített előterjesztésekhez 
 

Előkészítő Iroda: 

O   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
X   Általános Igazgatási Csoport 
O   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
O   Városüzemeltetési Csoport   
O  Pályázati Csoport 
O   Építéshatósági Iroda 
O   Pénzügyi Iroda 
O   Adócsoport 

Az ülés: X  nyilvános                 O  zárt 

Napirend sorszáma:  Ügyirat száma:  26/226-1/2018 

 
Előterjesztés pontos címe: 
 

Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Előkészítő: Általános Igazgatási Csoport  
Molnár Károly csoportvezető 

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 

Megtárgyalja:  O  Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság  

Egyeztetve: O irodavezetővel      O   jegyzővel     O polgármesterrel    

Előterjesztés aláírásra leadva: 2018.11. …. 

Fénymásolható:            _____példányban 

A fél a nyilvános tárgyalásba beleegyezik?      O  igen              O       nem 

Az elektronikus úton történő továbbításért felelős 
személy: dr. Németh Mária Anita jegyző 

Meghívandók                                                                                                Meghívó                 Anyag 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ügyiratszám: 26/226-1/2018. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. november 27-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Döntés a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról   

 
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítő:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  

Általános Igazgatási Csoport  
 Molnár Károly csoportvezető 
  
Meghívandók: - 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Képviselő-testület utolsó alkalommal 2017. március 29-i ülésén módosította a települési 
támogatásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.).  

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati 
rendelet 4. §. (1) bekezdésének módosítása azt eredményezi, hogy a szociális tűzifára való jogosultság, 
illetve az Önkormányzat által saját forrásból biztosított tűzifára való jogosultság jövedelemhatára 
nagyon közel kerül, így célszerű az Ör. szabályait módosítani, amelynek eredményeként emelhető a 
juttatandó tűzifa mennyisége és a jövedelemhatár is.  

Ennek értelmében természetbeni juttatásként jogosult legfeljebb 2 m3 tűzifára az az ügyfél, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 80.000.- Ft-ot, egyszemélyes 
háztartás (egyedül élő) esetén pedig 110.000.- Ft-ot   

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletet-tervezetet elfogadja, és __/2018. 
(_._) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

Tapolca, 2018. november 23. 

                     Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



 
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

_/2018 (_._.) rendelete 
 

a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési támogatásokról szóló 
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 13. § (2a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(2a) Természetbeni juttatásként legfeljebb 2 m3 tüzelőanyag állapítható meg annak a lakását 

tűzifával fűtő kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az 80.000.- Ft-ot, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén a 110.000.- Ft-ot. A 
támogatás fűtési idényben egy alkalommal állapítható meg, az önkormányzat által 
megvásárolt tüzelőanyag mennyiség mértékéig. A támogatás egy ingatlan esetében egy 
személy részére állapítható meg. Az Általános Igazgatási Csoport a kérelem elbírálása 
során kérelmező lakásán ellenőrzi a lakás fűtési módját, kivéve, ha az más szociális ellátás 
iránti kérelem elbírálása során készült környezettanulmányból ismertté vált és nem 
feltételezhető abban változás. A természetbeni tűzifa támogatás iránti kérelmeket minden 
év december 01. napjától a következő év február 28. napjáig lehet benyújtani. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Gyulakeszi, 2018. november 27. 
 
 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika   dr. Németh Mária Anita  
 polgármester               jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2018. november ….. 
 
 
                dr. Németh Mária Anita 
                     jegyző 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) 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 települési támogatásokról önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 
szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a módosítás a lehetséges támogatotti kört 
bővíti, illetve a támogatás mértékét növeli. A döntés túl többlet költségen okoz, amelyre a saját 
költségvetés fedezetet nyújt.   
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása kismértékű adminisztratív többletterhet okoz, hiszen a várható 
kérelmezői kör bővül.     
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a rendelkezésre álló 
forrás nem kerül felhasználásra. A fel nemhasznált támogatás értékét vissza kell fizetni.  
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
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