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Előterjesztés, indokolás és előzetes hatástanulmány 
 

a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításához 

 
 

Előterjesztő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző  
Tárgy: rendelet módosítás 
Melléklet:  1 db rendelet tervezet 
Előkészítő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző 
Véleményező bizottság:  Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság 

 
Elfogadáshoz szükséges 
szavazati arány:  

minősített többség  

 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők!  
 
Rendelet módosításának általános indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § alapján: 
 
Jelen rendelet módosításának indokai: 
 

1. A rendelet 11. §-ában meghatározott, a tüzelő támogatás feltételeinél a jogosultak 
körének bővítése, továbbá a jövedelemhatár módosítása. 

 
Részletes indokolás: 
 
A tüzelő támogatás megállapításáról rendelkező 11. §-ban a támogatásra jogosultság 
elbírálásánál előnyt élvező ellátotti kör bővítése aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
valamint települési lakhatási támogatásra jogosultakkal;  
Az egy főre jutó jövedelemhatár emelése szükséges, különös tekintettel arra, hogy a lakhatási 
támogatás jövedelemhatára jelenleg 65.550 Ft, illetve 79.800 Ft. A javasolt jövedelemhatár: 
71.250 Ft, illetve 85.500 Ft. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a Jat. 17. § alapján: 
 
Társadalmi hatás: A módosítással a tüzelő támogatás 

megállapítás szabályai igazodnak a szociális 
tüzelő pályázati kiírásban foglalt 
feltételekhez. 

Gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet gazdasági, költségvetési hatása: 
minimális többletköltséget eredményezhet. 

Környezeti, egészségi hatás: A tervezet elfogadása környezeti, egészségi 
hatást nem eredményez. 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezet elfogadása az adminisztratív 
terheket nem növeli. 

Jogszabály megalkotásának szükségességi, 
elmaradásának várható következménye: 

A rendelet módosítása szükséges a tüzelő 
támogatás megállapításához, a pályázatban 
foglalt feltételek bekerülnek a rendeletbe. 

A jogszabály megalkotásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet 
alkalmazása többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi feltételt nem igényel. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Bordány, 2020. augusztus 5. 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 



Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének …./2020.(……..) 
önkormányzati rendelete a szociális alapellátások helyi szabályozásáról 

szóló 9/2019.(IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A szociális alapellátások helyi szabályozásáról 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjának felhatalmazása alapján 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2019.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R) 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. Tüzelő-támogatás 
 
11. § (1) A polgármester szociális célú tűzifa- vagy szén támogatást állapíthat meg a 
rászoruló kérelmezőnek, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át. 
A szociális célú tűzifában vagy szénben részesülő kérelmezőtől az Önkormányzat a 
tüzelőanyagért, és a szállításért ellenszolgáltatást nem kér. Háztartásonként legfeljebb 5 
erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítható. 
 
(2) A tüzelő támogatás megállapításánál előnyt élvez: 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, továbbá e rendelet 8. § szerint megállapított 
rendszeres települési lakhatási támogatásban részesülő személy, család, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.” 
 
2. § E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, 2020. szeptember 2. napján 

hatályát veszíti.  
 
 
   Tanács Gábor     Dr. Fodor Ákos 
    polgármester            jegyző 
 
 
Z á r a d é k :  
 
 
A rendelet kihirdetése 2020…………............... napján megtörtént. 
 
 
         Dr. Fodor Ákos 
                jegyző 
 


