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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 20-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)           önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/523-5/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 

30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Szoc. Rendelet) felülvizsgálata során az Önkormányzati 

Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 2022. augusztus 16. napján tartott együttes ülésén döntött 

arról, hogy fűtési támogatásként továbbra is legfeljebb 15.000 forintot javasol szezonálisan megállapítani, 

melynek kifizetésére 2022. december 1. napjától, 2023. február hó végéig kerüljön sor. A 15.000 forinttal 

számla ellenében kell elszámolni, s a jövedelem igazolás is szükséges a kérelem benyújtásához. A Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2022. szeptember 12-én megtartott soros ülésén további 

javaslat fogalmazódott meg a fűtési költségek csökkentése céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás 

esetében alkalmazandó jövedelemhatár csökkentésére vonatkozóan. Jelenleg a Szoc. Rendelet 4/A. § (1) b.) 

pontja alapján a bb.) és bc.) alpontokban foglalt eseteken túl nem állapítható meg rendkívüli települési 

támogatás, ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 100.00,- forintot, egyedül élő és gyermekét 

egyedül nevelő szülő esetében a 120.000,- forintot. Javaslom, hogy a 100.000,- forintos jövedelemhatár 

70.000,- forintban, míg a 120.000,- forintos 100.000,-  forintban kerüljön meghatározásra. Aki ebbe az 

összegbe nem fér bele, az egyszeri települési támogatásban részesülhet.  

 

A fent írtak alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gomép Kft. jelenleg 6.890,- forint 

értéken értékesít 1 q tüzelésre alkalmas fát. Erre tekintettel 15.000 forintos átalány támogatási összeggel 

számolva 2,2 q fa vásárolható ezen összegből. A Szoc. Rendelet jelenleg is legfeljebb 3 mázsa tűzifa 

támogatását teszi lehetővé.  

 

 

A módosítási javaslatokat magában foglaló rendelet-tervezet jelen előterjesztésem mellékletét képezi.  

 

Előzetes hatásvizsgálat  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 

feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 
A rendelet-tervezet a korábbi évekhez képest többlet költségvetési vonzattal nem jár, mert eddig is 15.000 

forint értékben került meghatározásra a támogatás összege gázfűtés estén, a fával történő fűtés esetében 

pedig piackutatások alapján eddig 3q tűzifa került 15.000 forintba, most 2,2 q.  Hiába kerül csökkentésre 

a támogatáshoz tartozó jövedelemhatár, a jelenlegi gazdasági helyzetben (munkahelyek elvesztése, 

várható energia válság, és jelentős infláció miatt) várhatóan az eddigi eseteknél több kérelmező fordul 

majd önkormányzatunkhoz települési támogatás igénylése céljából. Erre tekintettel indokolt ezen 

rendkívüli települési támogatás fedezetének a hatályos költségvetési rendeletben történő megemelése is.  

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A fosszilis energiahordozók felhasználásának támogatása jelentős negatív környezeti hatásokkal, és 

ezáltal kedvezőtlen egészségi következményekkel jár. 
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3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
A rendelet-módosítás adminisztratív terhek növekedésével atekintetben nem jár, hogy ezáltal csökken  

ezen települési támogatásra jogosultak száma, azonban 1 pontban is leírt okok miatt várhatóan több 

kérelem fog beérkezni a korábbi évekhez képest.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

 
Ezen rendelet-módosítás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez, azonban a fűtési célú települési 

támogatás esetében a jövedelemhatár változatlanul hagyása az önkormányzat részére kiszámíthatatlan 

többlet-terhet jelentene.   

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

 
A korábbi években benyújtott számú kérelem elbírálásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a 

jogszabály alkalmazásához a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak, 

azonban a megnövekedett kérelemszámmal előre kalkulálni nem lehetséges. 

 

A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot 

a Tisztelt Képviselő-testület részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 

 

 Lajosmizse, 2022. október 7. 

 

       Basky András sk. 

           polgármester  
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Előterjesztés melléklete 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. 

§ (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2.1.b. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és az 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (1) bekezdés b) 

pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[a) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján figyelemmel az Szt. 45. § (4)-

(5) bekezdésére, az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt különösen   

Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha] 

„ba) az (1) bekezdés aa)-af) és ah)-al) alpontjai esetében a család egy főre jutó havi 

jövedelme meghaladja a 100.000.- forintot, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében a 120.000.- forintot, az (1) bekezdés ag) alpontja esetében a család egy főre jutó 

havi jövedelme meghaladja a 70.000.- forintot, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetében a 100.000.- forintot,” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

BaskyAndrás        dr. Balogh László 

polgármester       jegyző  

     

    

A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 

 

        dr. Balogh László     

                                     jegyző  
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, 

a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 

Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

 Erre tekintettel az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 2022. október 20-

i képviselő-testületi ülésre előterjesztett előterjesztésének indokolását az alábbiakban teszem 

közzé: 

Általános indokolás: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) gyakorlati alkalmazása során 

szerzett tapasztalatokra tekintettel a Rendelet módosítása az alábbiak szerint indokolt. 

Részletes indokolás 

1. § indokolása: 

A 4/A. § (1) bekezdés ba) alpontjának módosítása vált szükségessé, annak érdekében, hogy a  fűtési 

költségek céljából nyújtott települési támogatás esetében jövedelemhatár csökkentésével a 

legindokoltabb esetekben lehessen települési támogatást megállapítani.  

2. § indokolása: 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 


