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1.2 melléklete 

Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
 

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal,  
és nem ismételhet meg más jogszabályban már szabályozott rendelkezéseket, továbbá  jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése értelmében eljárva (a jogszabály 
alkotására felhatalmazott köteles a jogszabályt megalkotni), ezen elvárásnak új önkormányzati rendelet 
kiadásával tud megfelelni a Képviselő-testület, ezért ezekre alapozva és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata 19. § (1) bekezdés d) pontjában a jegyzőnek adott jogszabály alkotásának 
kezdeményezési jogára hivatkozva és a Jat. 17.-18.-19. §-aiban a jegyző jogszabály előkészítése keretében 
végzendő tevékenységének eleget-téve készítettem el tárgyi rendelet-tervezetet, a Jat. végrehajtására 
kiadott, a jogszabályszerkesztéséről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM (továbbiakban: IRM rendelet) 
rendeletben foglaltakat is alkalmazva. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § 
(1) bekezdés 8. pontja szerinti szociális ellátás  közszolgáltatás biztosítása az önkormányzat kötelező  feladata, 
melynek ellátásához az állam a központi költségvetésből feladat finanszírozás címén pénzügyi forrást 
rendel. Ennek a pénzügyi forrásnak a kiegészítése  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből, a saját bevételi forrás 
terhére valósul meg a Belügyminiszter úr által lent írt rendeletébe foglalt pályázati igény érvényesítésével. A 
kötelező feladat végre nem hajtása költségvetési szankciókat von maga után, ezen túlmenően erkölcsi 
felelősséget is hordoz, konkrétan a szociális ellátások hiánya a szociális biztonsághoz való alkotmányos jogot sérti és 
jogbizonytalanságot kelt az érintett, szociálisan rászorulók között.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  1. § (2) 
bekezdése lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy az Szt.-ben meghatározott 
szociális ellátások mellett, saját költségvetési terhére további szociális ellátásokat is megállapítson. Élve 
ezen lehetőséggel, tárgyi önkormányzati rendelet megalkotására teszek javaslatot a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) 
bekezdés a) pontja aa)-ac) alpontjába  foglaltak szerint.   
Tájékoztatom Önöket arról, hogy amennyiben nem alkotná meg tárgyi rendeletét a Képviselő-testület, 
akkor az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdésében szabályozottak érvényesíthetőek, konkrétan a mulasztásban 
megnyilvánuló jogsértés okán a Csongrád Megyei Kormányhivatal az illetékes bíróságnál kezdeményezheti a helyi 
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Amennyiben az illetékes 
bíróság által jogalkotásra megadott időpont eredménytelenül telik el, úgy az adott bíróság a megyei 
kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy az önkormányzati rendeletet a megyei kormányhivatal 
vezetője alkossa meg. A Kormányhivatal  a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete keretében az Mötv. 
137. – 138. §-aiban foglaltak szerint jár el, továbbá a 141. § értelmében törvényességi felügyeleti bírságot szabhat 
ki.   
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Szt. 1. § (2) 
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. 
§ (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

 
 



törvény 5. § (4) bekezdésében  meghatározott  feladatköröket megjelölve, amely végrehajtására kötelezett a 
jogalkalmazó, továbbá az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében, az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, 
továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított 
Bizottságok véleményének kikérését foglalja magában. 
 
 

1. § 
 

A jogalkotó ezen szakaszban rögzítette a szociális támogatásra jogosultak körét, konkrétan azon természetes 
személyek körét meghatározva (családok tagjai, egyedül élők, egyedülállók) akik a településen életvitelszerűen 
élnek, állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és maradéktalanul megfelelnek e rendeletben foglalt 
jogosultsági feltételeknek. Számukra a jogalkotó biztosítja azt a jogot, hogy az e rendelethez függelékként 
csatolt formanyomtatványon kérelmet terjeszthetnek elő a Képviselő-testület hivatalánál konkrétan 
meghatározott időintervallumon belül (november 1. napjától  december 15. napjáig). 
 

2. §-hoz 
 
Az Szt. a Képviselő-testület hatáskörébe utalja az önkormányzati rendeletbe foglalt szociális ellátások 
megállapítása jogát, míg az Mötv. 43. §-a és a Ket. vonatkozó szabálya engedi a testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyek és önkormányzati hatósági ügyek átruházását, többek között a település polgármesterére, 
jegyzőjére,  megkönnyítve ezzel a napi feladat ellátást igénylő ügyek intézését, a testület mozgatása nélkül. 
Ennek szellemében marad az eddigi gyakorlat szerinti szociális ellátások megállapításának rendje akként, 
hogy a szociális támogatás elnevezésű, természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultak körét 
a település polgármestere  kérelemre induló eljárásban, egyedi határozattal bírálja el a Belügyminiszter úr által 
megállapított kereten túl az önkormányzat adott évi költségvetése saját bevétele terhére való kiegészítés 
összege erejéig, amely a járulékos költségeket is magában kell hogy foglalja (pl. tüzelőanyag szállítása, 
aprítása, stb.). 

 
3. §-hoz 

 
Ebben a szakaszban 6 bekezdésbe szedve határozza meg a jogalkotó a szociális támogatásra való jogosultság 
konkrét feltételeit  (1) bekezdésben akként, hogy azok számára, akik  időszakosan, vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzdenek, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, a téli fűtési idény alatt egyszemélyes, vagy több 
személy által alkotott háztartásban élnek és megfelelnek e rendeletben szabályozott szociális 
támogatásra jogosító feltételeknek, a BM rendeletben szabályozott méretezésű  lágy, vagy kemény lombos 
tűzifát, vagy szenet biztosít háztartásonként meghatározott mennyiségben (tűzifából legalább 2 m3, de legfeljebb 4 
m3 mennyiségben, szénből legalább 5 q, de legfeljebb 6 q mennyiségben), melynek átadás – átvételét 
elismervény aláírásával ismerik el a felek a (2) bekezdés szerint. 
A (3) bekezdésben a jogalkotó rendelkezése értelmében ezen szociális támogatást a döntéshozó térítésmentes 
szociális támogatásként, természetben nyújtja  úgy, hogy az önkormányzat tulajdonban lévő szállítójármű és 
munkagépek igénybevételével gondoskodik a megigényelt fa/szén mennyiségű tüzelőanyag elszállításáról, 
a megadott méretre való darabolásáról, valamint a szociális támogatásra jogosult lakására való kiszállításról. 
Ennek feltételéül a szociális rászoruló jövedelmi viszonyait szabta, miszerint az egyszemélyes háztartásban élők 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összege 200 %-át, míg a 
családban élők esetében ugyanezen elv szerint a 150 %-ot nem haladhatja meg, továbbá taxatív feltétel, 
hogy a szociálisan rászoruló lakását (részben, vagy egészben) tűzifával, vagy szénnel fűtse.  
A (4) bekezdés tartalmazza  mindazon szociálisan rászorulók körét, akik a BM rendelet 2. § (1) bekezdése 
a) pontja szerint előnyben kell részesíteni: az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési 
támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, pénzbeli, vagy természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra  
már szerzett jogosultságot, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodik, továbbá 
mindazon egyedül-élő szociálisan rászorulót, aki rokkantsági ellátásban részesül, a több személy közössége által 
alkotott háztartásban élő, 70 éven felüli nyugdíjasokat, és a településen közmunka programban résztvevő 
közfoglalkoztatottakat.  
Az (5) bekezdés írja elő a tüzelőanyag szétosztása szabályát  akként, hogy a szociális támogatásra jogosító 
jogerős határozat hivatali kézbesítő által a szociális rászorult számára való kézbesítését követően 



(egyeztetett időpontban) tárgyév november hónapról következő év február 15. napjáig a (3) bekezdésben 
írt módon kerülhet sor. 
A visszaélések elkerülése érdekében, a jogosultak esélyegyenlőségének biztosítására tekintettel, a jogalkotó 
a (6) bekezdésben rögzíti  a döntéshozó számára, az általa érvényesítendő tilalmakat, miszerint nem 
részesíthető szociális támogatásban  az a személy, aki lakása egész területét gázzal fűti, vagy háztartásában nincs szén, 
vagy fa tüzelésére alkalmas, működésbe vett berendezés, van elegendő mennyiségű tüzelőanyag ahhoz, hogy biztonsággal 
átvészelje a fűtési idényt, tartásra képes és köteles hozzátartozója által a tüzelőanyag biztosítható, a településen nem 
életvitelszerűen él, nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, kérelmében valótlan adatot közöl, vagy a 
szükséges adatok hitelt érdemlően nem igazolja, olyan közös háztartásban él, ahol az egyik fél már részesült e rendeletben 
szabályozott szociális támogatásban, valamint nem felel meg maradéktalanul e rendeletben írt jogosító feltételeknek, pl. az 
egy főre jutó jövedelem összege meghaladja a megengedett összeget.  
 

4. § 
 
 
E rendelet záró rendelkezések fejezetében az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a 
rendelet hatályba léptetése időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy hosszabb felkészülést nem igényel 
az érintettek számára. E rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való 
közzétételével biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, így a javasolt időpont: 2014. november                        
napja, ezzel igazodva a törvényi kötelezéshez is.  
E rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A rendeletbe foglalt szociális támogatás igényléséhez szükséges 
formanyomtatvány  kötelező alkalmazását a (2) bekezdésben írja elő. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza 
 

 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. november 18. 
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            jegyző 


