
Beleg Község Önkormányzata  

Polgármesterétől 

7543 Beleg, Kossuth utca 97. 

Tel.: 82/385-454 

E-mail: hivatal@beleg.hu 

 

Előterjesztés 

 

a képviselő-testület 2018. november 26.-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A téli rezsicsökkentés vonatkozásában a Kormány részéről az alábbi döntések születtek: 

1. a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított 

téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet 

E Korm. rendelet alapján a 12.000.- Ft-os juttatás csak a lakás céljára használt 

ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után járt. 

 

2. a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. 

évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 

E Korm. határozat alapján azon települési önkormányzatok részesültek 

kiegészítő támogatásban, melyek a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatásban 2017. évben pályázat útján részesültek.  

 

3. a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés 

kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 

E Korm. határozat alapján a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések 

részesültek támogatásban. A Korm. határozat szerint a települési önkormányzat 

alakítsa ki a támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg lakossághoz 

történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembe vételével.  

 

4. a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről 

szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 

E Korm. határozat alapján az önkormányzatoknak összesíteni kellett a téli 

rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel 

nem rendelkező háztartásokat, és a listát a Belügyminisztériumnak kellett továbbítani.  

 

A második pont szerinti Korm. határozat alapján Beleg település 438.150 Ft összegű 

támogatásban részesült, a támogatáshoz tartozó tűzifa mennyisége pedig 23 m
3
. A 

támogatásra vonatkozó támogatói okiratot 2018. áprilisában megküldték az önkormányzatnak. 

Az okirat szerint szociális rászorultság alapján kell a tűzifát kiosztani, az elszámolásban pedig 

a 2017. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre kell hivatkozni. Mivel a 2017. 

évi szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó önkormányzati rendelet 2018. február 15. 

napjáig volt hatályban, ezért új rendelet megalkotása vált szükségessé. 

 

Hatásvizsgálat: 

 

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 a Kormány által előterjesztendő 

törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 

úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 

előzetes hatásvizsgálatot végez. 

(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 tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: A rendelet elfogadása esetén kedvező társadalmi hatással lehet 

számolni, mivel számos család nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelyből a 

téli tüzelőt meg tudná vásárolni. A kérelmek elbírálása során a rendeleti prioritások 

biztosíthatják, hogy a támogatást a legjobban rászoruló családok kaphassák. 

 gazdasági, költségvetési hatás: A támogatás az erdőgazdálkodóknak biztosít 

piacot. Az önkormányzat általános tartaléka lehetőséget biztosít arra, hogy a 

kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül biztosítani tudjuk a szállítási 

költségeket. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 környezeti következmény: nem releváns 

 egészségi következmény: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 a rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeleti szabályozás a pályázatban 

résztvevő önkormányzatok számára kötelező. 

 a rendelet elmaradásának következménye: Törvényességi észrevétel, illetve a megítélt 

támogatás elvesztése. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

 személyi feltétel: rendelkezésre áll 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 



Mellékelten beterjesztem a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú 

tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolva. 

 

 

Beleg, 2018. november 20. 

 

 

            Tamás Csaba 

             polgármester 

 

 
 
 

 

 

 


