
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének 

……/2018.(……..) önkormányzati rendelete 

a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról  szóló  

7/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.  



Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018.(……..)önkormányzati rendelete  

  a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló  

7/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet módosításáról   

 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a és a 10. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 

 

1. §  a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló  

7/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet  1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:   

 

 

„1.§ (2) A támogatás mértéke: legalább 1 m3 de legfeljebb 5 m3 tűzifa” 

 

2.§ az önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. § (3) E rendelet szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt vagy 

családot akinek: 

 a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

 mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

 b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének  250%-át, 

és lakása fával (vagy részben fával) fűthető.” 

 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  

 

           Stark Sándor      Takács Lászlóné 

            polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Rendelet kihirdetve: 2018. október…                

 

 

Takács Lászlóné 

jegyző  

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

A rendelet címe: 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(…….)önkormányzati 

rendelete  a  természetben nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról 7/2013. (XI.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról    

 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

 

A rendelet módosítását az tette szükségessé, hogy kevesebb mennyiségű támogatás esetén  1 

m3 tűzifa is adható legyen.  Jövedelemhatár megemelésével több személy lesz jogosult az 

ellátásra.     

 

Költségvetési hatása: A 2018 évi költségvetési rendeletbe az önrész beépíthető, összege 

biztosítható. 

 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Plusz terhet  nem jelent  a kérelmek 

előkészítése.   

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 

Igények kielégítése, csak a helyi rendelet alapján lehetséges, amennyiben a helyi rendelettől 

eltérünk törvénysértést követünk el.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Hegyesd, 2018.  október 1. 

       Takács Lászlóné 

              jegyző 

 

 

I n d o k o l á s 

 

A rendelet 1. §-a szabályozza a szociális célú tűzifa támogatás mértékét  

A rendelet 2. §-a rögzíti a szociális rászorultsághoz a jövedelmi határokat 

A rendelet 3. §-a rögzíti a hatályba lépés időpontját 

  

 

 



 

 

 

 


