
   

 

  

Kenderes Városi Önkormányzat Jegyzője 

5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Telefon: 59/328-251  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2022. november 2-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása 

 

 

 

Előterjesztő/törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Záhonyi Ferenc jegyző 

 

 

A döntéshez minősített többség szükséges. 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az előterjesztés általános indokolása, hogy a szociális tűzifa mennyisége mellett a nyugdíj 

átlagösszege is emelkedett, ugyanakkor az öregségi nyugdíj legkisebb összege változatlanul 

28 500 Ft, így kevesebben jogosultak a szociális tűzifa támogatásra, ha változatlanul marad a 

jelenleg hatályos rendeletben foglalt jövedelmi határ, azaz egy főre eső jövedelem esetén a 

nyugdíjminimum 300 %-a, míg egyedül élő vonatkozásában a 400 %-a. Több jogosultat 

eredményez a jövedelemhatár felemelése előbbi esetben 350 %-ra (99 750 Ft-ra), míg utóbbi 

esetben 450 %-ra (128 250 Ft-ra). 

                                                

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi 

az előzetes hatásvizsgálat végzését. A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint 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. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.  

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb körben lesznek jogosultak a 

támogatást igénylők. Több helyre kell kiszállítani a tűzifát. 

b) Környezeti és egészségi következményei: A környezetet csekély mértékben szennyezi a 

tüzelés által kibocsátott égéstermék, egészségügyi következményei nem relevánsak. 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása átmenetileg 

többletfeladatokkal jár, de nem kíván túlmunkát. 

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a jogosulti kör tágítása indokolja, 

elmaradása esetén kevesebben részesülnének nagyobb mennyiségű tűzifában. 

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Az előterjesztés részét képezi a rendelettervezethez készített részletes indokolás.  



 

INDOKOLÁS  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet 

tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi 

szabályozás várható hatásait.  

A jogszabály tervezetét az alábbiak szerint indokolom: 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az előterjesztés általános indokolása, hogy a nyugdíj átlagösszege emelkedett, ugyanakkor az 

öregségi nyugdíj legkisebb összege változatlanul 28 500 Ft, így kevesebben jogosultak a 

szociális tűzifa támogatásra, ha változatlanul marad a jelenleg hatályos rendeletben foglalt 

jövedelmi határ, azaz egy főre eső jövedelem esetén a nyugdíjminimum 300 %-a, míg egyedül 

élő vonatkozásában a 400 %-a. Több jogosultat eredményez a jövedelemhatár felemelése előbbi 

esetben 350 %-ra, míg utóbbi esetben 450 %-ra, így a Rendelet megalkotása szükséges. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § 

 

A szociális rászorultság szabályait módosítja, a korábbi jövedelemhatárt emeli meg. 

 

2. § 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

A fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet terjesztem a T. 

Képviselő-testület elé. 

 

Kenderes, 2022. október 28. 

 

         dr. Záhonyi Ferenc s.k. 

                      jegyző 

 



 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2022.(...) önkormányzati 

rendelete 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló 11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról 

szóló 11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) adható annak a személynek, 

aki lakása fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, és háztartásában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

350 %-át, egyedül élő esetében a 450 %-át. 

 

2. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

K e n d e r e s, 2022……………………. 

 

 

  Bogdán Péter Szabolcs                                                                     Dr. Záhonyi Ferenc 

         polgármester                                                                                       jegyző 

            


