
 

4. napirend         Ügyiratszám: 26/257-1/2019. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. november 22-i nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy:  A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. 

(XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Előterjesztő:  Orbán József polgármester 

 

Előkészítő:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  

Általános Igazgatási Csoport  

 Molnár Károly csoportvezető 

  

Meghívandók: - 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A Képviselő-testület 2015. novemberi ülésén alkotta meg a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A Képviselő-

testület 2018. november 27. napján módosította a rendeletét, amelynek eredményeként a rászorultak 

részére a természetbeni támogatás mértéke emelkedett.  

2019. évre is nyertünk 29 erdei m3 tűzifát erre a célra. A tüzelő mielőbbi kiosztása érdekében, az 

emelkedő jövedelmekre tekintettel a rászorultság mértékénél az egy főre jutó jövedelmet is emelni 

kellene.  

Ehhez az Ör. módosítását javaslom olyan módon, hogy a jogosultság megállapításához szükséges 

jövedelemszintet a rendelettervezetben szereplő szintre emelnénk meg.  

Ennek értelmében térítésmentesen jogosult legfeljebb 2 m3 szociális célú tűzifára az az ügyfél, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 60.000.- Ft-ot, egyszemélyes 

háztartás (egyedül élő) esetén pedig 90.000.- Ft-ot.  

Továbbá a kérelmek benyújtásának időpontját is célszerű lenne meghosszabbítani november 10. 

napjától január 31. napjáig.  

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 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 

15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendeletet-tervezetet elfogadja, és __/2019. (_._) számon 

önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

Tapolca, 2019. november 18. 

                                 Orbán József  

          polgármester 

 

 



 

 

 

GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

_/2019 (_._.) rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, 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 természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A kérelmek november 10. és január 31. napja között terjeszthetők elő.  

 

2. § 

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Térítésmentesen jogosult legfeljebb 2 m3 szociális célú tűzifára az az ügyfél, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 60.000.- Ft-ot, 

egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén a 90.000.- Ft-ot.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Gyulakeszi, 2019. november 22. 

 

 

 

          Orbán József   dr. Németh Mária Anita  

 polgármester          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 természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 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 kis 

mértékben bővíti. A korábbi döntéseinkben már vállaltakon túl többlet költségen okoz, amelyre 

a megnövekedett támogatás illetve 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 adminisztratív többletterhet nem okoz, hiszen a várható kérelmezői kör 

nem bővül, csak az elutasítások száma csökken.    

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Rendelet megalkotásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a rendelkezésre álló 

természetbeni juttatás a többéves tapasztalatok szerinti támogatotti körben nem kerül kiosztásra 

maradéktalanul. A fel nem használt 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. 

 


