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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 

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

 
 

A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-
ában írt kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet 
bevezetésével járó várható hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 

Társadalmi: a  település  helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása a szociálisan 
rászorulók körében mérhető, az elszegényedéshez vezető munkanélküliség, a 
jövedelmek csökkenése okán előálló anyagi problémák sokaságán, amely 
gondok összetett kezelést igényelnek. A helyi önkormányzati támogatások 
közül a  természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás elengedhetetlené 
teszi a helyismeret meglétét, a családok anyagi helyzetének (szociális 
nyilvántartásban rögzített) tudását, a központi forrást kiegészítő 
önkormányzati támogatás odaítélésekor  (amely a jogalkotásra felhatalmazó 
központi jogszabályoknak megfelelő önkormányzati rendeletbe foglalt 
módon és mértékben valósítható meg) annak érdekében, hogy a BM 
pályázaton az önkormányzat által elnyert tüzelőanyag szétosztása ne 
ellenszenvet váltson ki a település lakossága körében, hanem értékelhető 
segítséget jelentsen a szociálisan rászorulók számára akkor is, ha mennyiségi 
korlátok ezt a lehetőséget nagyban beszűkítik.  

Gazdasági: A  település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, 
hiszen aki rászorulóként veszi igénybe az önkormányzat által természetben 
nyújtott szociális támogatást, számára a szociális célú tüzelőanyag támogatás 
csak részben jelent megoldást a téli fűtési idény egészére, egyrészt mert 
egyszeri, másrészt pedig csekély mértékű, tehát nem elegendő 3-4 hónapra. 
Ugyanakkor aki nem felel meg a szigorú jogosultsági feltételeknek, számára 
közömbös az önkormányzat anyagi áldozatvállalása, mert szociálisan lehet 
rászorult, de jövedelmi viszonyai az elvárt összegnél  magasabb (esetenként 
néhány 100 forinttal) az önkormányzat rendeletében jogosító feltételként 
szabott megengedett mértéknél,  ezért nem juthat hozzá a tüzelőanyag 
támogatáshoz.  

Költségvetési: Az önkormányzat  és a hivatal adott éves költségvetésének nem jelent 
komoly anyagi megterhelést a településen szociálisan rászorulóként élők 
helyzetének javítására fordítandó önkormányzati saját anyagi forrás 
biztosítása, mivel annak, a központi forrást kiegészítő összege, nem 
számottevő, a pályázati elvárások és az igényelhető tüzelőanyag mennyisége 
miatt.  Közgazdasági szemléletet szerint az éves költségvetésen belül az 
önkormányzati bevételek alakulását negatívan befolyásolja a szociálisan 
rászorulók adófizetési képtelensége, amely bevételi deficiten túl a településen 

 
 



élők körében rontja az adófizetői morált. A szociálisan rászorulók  szociális 
biztonságának (téli fűtési idény egy részére) megteremtése olyan kötelező 
önkormányzati (humánpolitikai) feladat, amely akkor is elsődleges, ha az más 
feladatoktól von el pénzügyi forrásokat, hiszen az emberi életnél semmi sem 
lehet fontosabb, amely pénzzel nem mérhető. 

Környezeti: E  rendeletben szabályozott tüzelőanyag (fa, szén) tüzelőberendezésekben 
való használata nem okoz nagyobb levegőszennyezést, mint más (pl. gáz) 
tüzelőanyag alkalmazása. Jövőre nézve gondot okozhat a vágható erdőkben 
található fák csökkenő mennyisége, amely felboríthatja a természet 
ökoszisztémáját és további fakitermelés hiányában át kell állni a klímára káros 
kibocsátású tüzelőanyag alkalmazására. Környezetkímélő, alternatív (pl. 
passzív ház építés támogatása, a napenergia hasznosítása elterjesztése, stb.) 
megoldások előtérbe helyezése hozhat változást településünk lakossága 
körében is.   

Egészségi: E rendeletben   rögzítettek   kihatással lehetnek a szociálisan rászorulók 
egészségi állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel  télen a 
fűtési idényben a tüzelőanyag léte, vagy hiánya az érintettek körében, 
mindennapjaikban konkrét élethelyzetekben pontosan mérhető. Konkrét 
adatok állnak a házi orvosok rendelkezése a téli hónapokban bekövetkezett, 
megfázásból eredő betegek számáról, akikről helyismeret alapján tudni lehet, 
hogy nem járvány áldozatai, hanem a fűtetlen, vagy nem kellően fűtött lakásában 
fáztak át tüzelőanyag hiányában. A szociális támogatás célja ennek 
megelőzése, de legalább a tüzelőanyagban hiányt szenvedő rászorulók  és 
egyben a megbetegedések  számának jelentős csökkentése, a kihűlés 
veszélyének elhárítása. A településen a szociális alaptérkép készítése során nagy 
hangsúlyt kap a szociálisan rászorultak lakás- és életkörülményeinek helyszíni felmérése 
és szükséges intézkedések (pl. házi szociális ellátásba való bevonás) megtétele. 

Adminisztratív: Az apparátuson belül   komoly munkateher növekedés várható, mivel határidő  
csúszásokat eredményezhet a plusz feladatként jelentkező ügyintézés és a 
lebonyolítás (beszerzés, favágás, kiszállítás) mind létszámban, mind 
munkaeszközökben, gépjárművekben mérve. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX: 25.) BM 
rendelet 2. § (1) bekezdése a) pontja aa)-ac) alpontja és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 1. § (2) bekezdésében helyi 
jogalkotásra kötelezett számára adott felhatalmazás   teljesítése, továbbá az Szt. adta 
lehetőség alkalmazása, konkrétan az önkormányzat által természetben nyújtott szociális 
támogatás (tüzelőanyag) szociálisan rászorulók számára való igénylése és szétosztása, a szociális 
támogatáshoz  való hozzájutás feltételeinek jogszabályba foglalása, a településen élő 
szociálisan rászorulók szociális biztonsága feltételeinek megteremtése érdekében, 
konkrétan a téli fűtési idényben a kihűlések, megbetegedések, megfázásból eredő szövődmények 
megelőzése, tüzelőanyag biztosítása által.  

 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés 
megvalósítása, a település lakossága körében jogbizonytalanság keltése, tekintettel 
arra, hogy az Szt. e feladat végrehajtására lehetőséget ad a helyi jogalkotó 
számára, mellyen ugyan nem kötelező élni, de humánpolitikai szempontból 
elvárás, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja a szociális ellátás 
biztosítását kötelező feladatként írja elő az önkormányzat számára. Az 
önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása (a károk elkerülése 
érdekében) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 



szerve által kikényszeríthető.  Az önkormányzat rendelet alkotása elmaradása 
esetén, az önkormányzat mint jogalkotó helyett, az Mötv. szabályai szerint 
alkothat jogszabályt, melynek végrehajtására a jogalkotó és a végrehajtó 
szerve is köteles.  A jogalkotásról szóló törvény  szabályainak figyelmen kívül 
hagyása bírósági eljárás lefolytatását, vagy törvényességi felügyeleti intézkedés 
keretében pénzbírság kiszabását, vagy (az Mötv. szabályai szerinti)  fegyelmi 
eljárás lefolytatását vonhatja maga után. 

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

meglévő feltételekhez képest a személyi többlet igény belső átszervezéssel, 
munkaidőn túli plusz feladat-ellátással oldható meg. A pénzügyi feltételek (a 
központi pénzügyi forrást kiegészítő önkormányzati saját forrás) az 
önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése terhére biztosított, a tárgyi 
feltételek az önkormányzat tulajdonában lévő munkaeszközök, szállító 
gépjárművek a szociális célú tüzelőanyag szétosztásához rendelkezésre állnak. 
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