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Tisztelt Képviselő-testület!
A nagy hidegre való tekintettel több jelzés is érkezett hivatalunkhoz a Rendőrségtől,
illetve a Családsegítő munkatársaitól olyan személyekre vonatkozóan, akikről kiderült,
hogy nincs tüzelőjük, nem tudnak fűteni.
A szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletünk tartalmazza
települési támogatásként a szociális célú tűzifa támogatást.
A rendelet alapján:
• 2 m3 tűzifa támogatásra jogosult az a személy
a) aki a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja,
b) a családjában két vagy ennél több gyermeket nevel,
c) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, továbbá
d) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
• 1 m3 tűzifa támogatásra jogosult különös méltánylást érdemlő esetben az a
személy, aki a fenti feltételeknek nem felel meg. E bekezdés alkalmazásában
különös méltánylást érdemlő eset az olyan esemény vagy élethelyzet amelyre
tekintettel a kérelem elutasítása az eset körülményeit mérlegelve rendkívül
méltánytalan lenne, különösen a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset,
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli
élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte,
bekövetkezése. A különös méltánylást érdemlő körülményt igazolni kell.
A tűzifa elszállításáról a jogosultnak kell gondoskodnia.
A rendelet módosítását javaslom az alábbiakkal:
Krízishelyzet esetén különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester egyedi
döntéssel meghatározott mennyiségű azonnali tűzifasegélyt állapíthat meg az arra
rászorulónak úgy, hogy azt az érintett kérésére vagy az ügyben eljáró hatóságok
jelzése alapján a rászoruló személy lakóhelyére kell szállítani az önkormányzat
költségén. Krízishelyzetnek minősül különösen az, ha az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a hidegre való tekintettel meteorológiai riasztást ad ki.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásai:
A rendelettervezet elfogadása az önkormányzati költségvetés szempontjából a
kiadások növekedését okozza.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak elvárt hatása az, hogy a krízishelyzetben lévők számára tűzifa
segély adható.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén
belül rendelkezésre állnak. Pénzügyi többletköltséget a rendelet végrehajtásának
biztosítása igényel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítással növelhető a városban a szociális biztonság.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. §
(3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Krízishelyzet esetén, különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester egyedi
döntéssel meghatározott mennyiségű tűzifasegélyt állapíthat meg az arra rászorulónak
úgy, hogy azt az érintett kérésére vagy az ügyben eljáró hatóságok jelzése alapján a
rászoruló személy lakóhelyére kell szállítani az önkormányzat költségén.
Krízishelyzetnek minősül különösen az, ha az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a hidegre való tekintettel meteorológiai riasztást ad ki.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelet arról rendelkezik, hogy különösen nagy hideg esetén a fűtési lehetőséggel
nem rendelkező rászorulók részére soron kívül tűzifa segélyt lehessen adni.
2. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

