Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-i ülésére
6. napirend: A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
2020. évben az önkormányzatnak a szociális rászorultság jellegű ellátásokra 11.018.000 forint áll
rendelkezésére. A szociális normatívát kizárólag a rendeletben szabályozott szociális kiadásokra, a
bölcsődei ellátásra és a gyermekétkeztetésre használható fel.
2020. október 26-ig a szociális támogatásokra 4.747.695,- Ft kiadás keletkezett. Ezen belül:
- Bursa Hungarica ösztöndíj:
950.000
- szociális tűzifa önerő:
404.150
- új szülötti támogatás:
210.000
- rezsitámogatás:
1.720.000
- táboroztatási támogatás:
190.000
- iskolakezdési támogatás:
510.000
- rendkívüli és krízis támogatás:
703.545
A bölcsődei ellátásra biztosított központi normatíva: 20.486.961,- Ft. Ezen felül a bölcsődei kiadás év
végéig várhatóan 4.873.706 Ft, amely a szociális normatíva terhére elszámolható.
Ennek megfelelően az év végéig szociális támogatásra felhasználandó keretösszeg: 1.396.599,- Ft.
A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján adható rezsitámogatás még
november 15-ig igényelhető, illetve december 31-ig a települési rendkívüli és krízistámogatásokra,
újszülötti támogatásra várhatóan 200.000 forint kiadással lehet számolni. Ennek megfelelően kb.
1.200.000,- Ft-os keret áll rendelkezésre a fűtési támogatás megállapítására.
Az előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a fenti összeg – a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslatára
– a szociális rászoruló Taszáron életvitelszerűen élő családok részére egyszeri fűtési támogatás
kerüljön megállapításra, mint kiegészítő rezsitámogatás.
A rászorultság mértékét a bizottság a család egy főre jutó jövedelme alapján maximum 100.000
forintban javasolja megállapítani az alábbiak szerint:
- Hivatalból kerüljön megállapításra azon személyek részére fűtési támogatás, akik 2020. évben
települési rezsi támogatásban részesültek , és a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem
haladta meg a 100.000 forintot. Az egy főre jutó jövedelem számítás alapja a települési
rezsitámogatáshoz benyújtott jövedelemigazolásokat kell figyelembe venni.
- Kérelemre állapítható meg fűtési támogatás azon családok részére, akik a rendelet szerint
települési rezsitámogatásra jogosultak, azonban november 15-ig ilyen kérelemmel nem éltek,
továbbá taszári állandó lakcímen életvitelszerűen élnek.
- A rendelet-tervezet mérlegelési lehetőséget ad arra, hogy a szociális és ügyrendi bizottság az
elbíráláskor a jogosult családok jövedelmi helyzete mellett a szociális körülményeit is
figyelembe vegye a támogatás összegénél.
Az önkormányzatnak 2020. évben 100 m3 tűzifa támogatás kiosztására van lehetősége. A rendelet
alapján párhuzamosan nem állapítható meg fűtési támogatás, akinek a háztartásában élő 2020. évben
szociális tűzifa támogatás kerül megállapításra. A szociális tűzifa iránti kérelmeket a szociális és
ügyrendi bizottság november 30-ig elbírálja.
Hivatalból kb. 1.015.000,- Ft kerülne felhasználásra azok részére, akik 2020. évben települési
rezsitámogatásban részesültek, és a család egy főre eső jövedelme a 100.000 forintot nem haladja
meg. Kérelemre állapítható meg a fűtési támogatásra azok részére akik 2020. évben nem igényeltek

települési rezsitámogatást, de arra jogosultak, és ezt november 30-ig kérik.
A rendelet-tervezet javasolja, hogy a fűtési támogatás elbírálása a szociális és ügyrendi bizottság
hatáskörébe kerüljön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.( .) önkormányzati rendelete a
a települési támogatásokról szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
-

tervezet -

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) a következő 19/A. §-val egészült ki:

19/A. §
(1) A képviselő-testület a téli időszak fűtési költségeinek ellentételezésére egyszeri
kiegészítő rezsitámogatást (a továbbiakban: fűtési támogatás) állapíthat meg a szociális
rászoruló családok részére.
(2) Fűtési támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja
meg a 100.000,- Ft-ot.
(3) A fűtési támogatás hivatalból kerül megállapításra azon személyek részére, akik 2020.
évben települési rezsitámogatásban részesültek és jogosultságuk továbbra is fennáll. A
rászorultság mértéke és az adható támogatás maximális összege a települési
rezsitámogatási kérelemhez benyújtott jövedelemigazolások alapján kerül megállapításra
a következők szerint:
- 60.000 forint egy főre eső jövedelem alatt:
25.000,-. Ft
- 60.001 forint és 100.000 forint közötti egy főre eső jövedelem esetén: 15.000,- Ft
(4) Kérelemre kerül megállapításra a fűtési támogatás azon családok részére
a) akik 2020. évben nem igényeltek települési rezsitámogatást, és a kérelmet a rendelet
3. melléklete szerint formanyomtatványon 2020. november 30-ig benyújtják, és
b) a kérelemhez csatolt jövedelemigazolások alapján a (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelnek, valamint
c) a kérelmező a taszári bejelentett lakcímén életvitelszerűen él.
(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül függetlenül az ingatlanban lévő
személyek és háztartások számától csak egy kérelmező részére állapítható meg fűtési
támogatás.

(6) A fűtési támogatást a szociális és ügyrendi bizottság állapítja meg 2020. december 10-ig.
(7) A szociális és ügyrendi bizottság a támogatás megállapításakor a jogosult családjának
szociális körülményei alapján a (3) bekezdésben meghatározott maximális támogatás
összegétől eltérhet.
(8) Nem jogosult fűtési támogatásra, akinek a háztartásában élő családtag 2020. évben
szociális tűzifa támogatásban részesült.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. december 31. nappal hatályát veszti.
Keszthelyi Tiborné
jegyző
A rendelet kihirdetve:

Varjas András
polgármester
. napján

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése
alapján
a települési támogatásokról szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításához
Általános indokolás:
A szociális és ügyrendi bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a szociális normatíva
terhére 2020. évben egyszeri fűtési támogatást biztosít a szociálisan rászorul családok részére a
téli időszak fűtési költségeinek ellentételezésére.
A fűtési támogatást az önkormányzat hivatalból állapítja meg a 2020. évben rezsitámogatásra
jogosultak részére.
Kérelemre kerül megállapításra a fűtési támogatás azon személyek részére, akiknek a családjában
élők 2020. évben nem részesültek települési rezsitámogatásban és szociálisan rászorultak.
Részletes indokolás:
1. §-hoz
A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 19/A. § egyszeri kiegészítő
rezsitámogatásként adható fűtési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
2. §-hoz
A rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Jat. 17. § (1)-(2) bekezése alapján
Taszár Községi Önkormányzat ../2020.)........) önkormányzati rendelete a
települési támogatásokról szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
módosítására
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Rendelet-tervezet
címe

Társadalmi, gazdasági hatás

A rendelet téli időszak

fűtési
költségeinek
ellentételezésére
egyszeri
kiegészítő
rezsitámogatást
(a
továbbiakban:
fűtési
támogatás) állapíthat
meg az arra rászoruló
családok részére.

Költségvetési
hatás

Környezeti,
egészségügyi
következmények

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás

Egyéb
hatás

nincs

jelentős
adminisztratív
teherrel nem jár

nincs

A rendelet megalkotása nem kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi
Szervezeti
Tárgyi
Pénzügyi
rendelkezésre
rendelkezésre
rendelkezésre
rendelkezésre állnak.
állnak.
állnak.
állnak.
Taszár, 2020. október 26.
Keszthelyi Tiborné
jegyző

