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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Képviselő-testület 2015. februári ülésén alkotta meg a települési támogatásokról szóló 
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A 2016. májusi képviselő-
testületi ülésen módosítottuk a rendeletet, új támogatási formaként bevezettük a gyermek 
taníttatásához nyújtott települési támogatást, és a gyermek születéséhez kapcsolódó települési 
támogatást, emeltük továbbá az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 
támogatás összegét is. A rendelet módosítására májusban azért került sor, mert a 2015. évi 
költségvetés végrehajtásának áttekintésekor felmerült, hogy az előző évben a központi 
költségvetésből szociális kiadásokhoz folyósított támogatás egy részét vissza kellett utalni az 
államkincstárnak, mivel nem használtuk fel. Az új támogatások bevezetésével szándékoztunk 
elkölteni az adott évben szociális kiadásra fordítható összegeket. A rendeletet a szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen ismét módosítottuk, és bővítettük a gyermek taníttatásához nyújtott 
települési támogatásra jogosultak körét. A novemberi képviselő-testületi ülésen pedig új 
támogatási formaként bevezettük a települési gyógyszertámogatást, továbbá az ételallergiában 
szenvedők települési támogatását is, és természetbeni juttatásként tűzifa biztosításához 
nyújtottunk lehetőséget a rászorulók részére.  
 
A változtatások óta eltelt időben beérkezett kérelmek előkészítése és elbírálása során igény 
merült fel a juttatások igénylése feltételeinek kisebb módosítása iránt. A rendkívüli települési 
támogatás esetén a jogosultsági jövedelemhatárt javaslom az egyedülálló és egyedül élő 
ügyfelek esetében megemelni, mivel az elmúlt időszakban néhány esetben nem tudtunk 
segítséget nyújtani olyan ügyfeleknek, akikről tudjuk, hogy szerény körülmények között 
élnek, jövedelmük mégis meghaladja az Ör. jelenleg hatályos szövegében az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 320 %-ában megállapított jövedelemhatárt. 
 
Tavaly vezettük be új ellátási formaként a rendkívüli települési támogatás keretében 
természetben nyújtott szociális tűzifa juttatást. Az új ellátási forma bevezetésekor a szociális 
kiadásokra bőségesen rendelkezésünkre álló forrásokra való tekintettel nem zártuk ki, hogy 
valaki részesülhessen a 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelettel szabályozott szociális 
tűzifából, és a saját költségvetésünk terhére megvásárolt, természetben nyújtott tűzifából is. 
Így voltak olyan ügyfelek, akik kétféle jogcímen is kaptak tüzelőt. Miután a rendkívüli 
települési támogatás igénylésére jogosultak köre a jövedelemhatár fent javasolt emelésével 
bővülni fog, a feltehetően növekvő igényekre tekintettel javaslom a rendelet szövegében 



megjeleníteni, hogy aki a 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerinti szociális célú 
tűzifában részesült, az az ügyfél nem kaphat a rendkívüli települési támogatás keretében adott 
tüzelőből.  
 
Rendeletünk jelenleg nem tartalmaz szabályozást arra nézve, hogy az év mely időszakában 
lehet tűzifa iránt igényt benyújtani. A gyakorlati alkalmazhatóság miatt viszont azt gondolom, 
hogy szükséges meghatározni egy, a fűtési szezonhoz igazodó időszakot, amikor is a tűzifa 
iránti kérelmeket befogadjuk, annak elkerülése végett, hogy valaki például júliusban 
igényeljen tűzifát. 
 
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 __/2017. (_._) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 

 
Tapolca, 2017. március 10. 
 
                     Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
_/2017. (_._.) 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 Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 3/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(3) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe 
került család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át, egyedülálló és egyedül élő esetében a 350 %-át.” 
 

2. § 
 

Az Ör. 13. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2a) Természetbeni juttatásként legfeljebb 1 m3 tüzelőanyag állapítható meg annak a lakását 
tűzifával fűtő kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a 12. § (3) bekezdésében előírt jövedelemhatárt. 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 november 15. napjától a 
következő év február 28. napjáig lehet benyújtani.” 
 

3. § 
 

Az Ör. 13. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2b) A fűtési idényben egy család csak egy jogcímen részesülhet természetbeni tűzifa juttatásban. Az 
ellátás megállapításánál figyelembe kell venni a 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelettel 
szabályozott természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás keretében nyújtott ellátást is.” 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2017. március 28. 
 
 
 
          Szennyainé Kovács Veronika                    Ughy Jenőné 
                    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 települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 bővül a rendkívüli települési támogatásra 
jogosult egyedülálló és egyedül élő személyek köre. A természetben, tűzifa formájában 
nyújtott támogatás iránti kérelem benyújtásának időbeli szabályozása a lehetséges támogatotti 
kört nem érinti, többlet költséget nem okoz. A támogatottak körének kiszélesítése 
nyilvánvalóan a jelenleginél nagyobb önkormányzati kiadást eredményez, a jogosultság 
esetszámának szabályozása a rendelkezésre álló források egyenletesebb, szélesebb körű 
elosztását biztosítja. 
 
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 okoz, hiszen a nagyobb támogatotti körből 
nyilvánvalóan a jelenleginél több kérelem is fog érkezni.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szociális 
kiadásokra rendelkezésre álló források szűkebb körben kerülnek felosztásra.  
 
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. 


