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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére 

 

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy 

rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Az önkormányzat minden évben pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódóan. A pályázati kiírás alapján rendeletet alkot az önkormányzat, amelyben 

meghatározza a – kiírás szerinti – igénybevételi feltételeket. Belegben kb. 200 lakóingatlan 

van, a szociális célú tűzifából pedig a gyakorlati tapasztalatok alapján kb. 100 személy 

részesül támogatásban. Annak érdekében, hogy a községben élő minden személy részesüljön 

tűzifa támogatásban, szükségessé vált a rendelet módosítása. A módosítás értelmében a 

támogatás igénybevétele nem teszi szükségessé jövedelem és vagyon vizsgálatát, csupán 

egyetlen feltételt ír elő, mégpedig, hogy az adott ingatlanban lakók közül senki sem részesült 

szociális célú tűzifa támogatásban. 

 

A fent elmondottakra tekintettelszükségessé vált a szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a tűzifa támogatás bevezetéséveligazságosabb lesz az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó szociális ellátások rendszere; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: a szociális ellátásokat biztosító központi támogatás fedezetet 

nyújt a támogatásokra; 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 



c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:a tűzifa támogatás igénylése külön 

nyomtatványon történik, de ez nem növeli meg jelentősen az adminisztratív terheket. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a fennálló valós élethelyzetek miatt szükséges. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: társadalmi elégedetlenség. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Beleg, 2015. október 26. 
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 polgármester 
 


