ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020.december 15-ei ülésére
Tárgy:

Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

A települési támogatásról, a
köztemetésről, a lakáscélú
önkormányzati helyi támogatásról,
és a letelepedési támogatásról szóló
3/2020.(I.31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Horváth Zsolt polgármester
dr. Révész Judit aljegyző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján mellőzve
DFV/283/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 1.§
(6) bekezdése szabályozza a rendkívüli települési támogatás formái az alábbiak szerint:
„Rendkívüli települési támogatás:
a) az eseti szociális támogatás,
b) a temetési segély,
c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
d) tüzifa támogatás,
e) iskolakezdési támogatás és
f) időskorúak támogatása.”
Az ÖR. 2.§ (4) bekezdése szerint a tűzifa támogatás iránti kérelem a tárgyév november 15. és
december 15. napja közötti időszakban nyújtható be.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3.
napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Horváth Zsolt polgármester 2020. november 6.
napján saját hatáskörében DFV/3302-7/2020. számú polgármesteri utasítással elrendelte, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt a természetbeni tűzifa támogatás 2020. november 18. szerdától
december 16. szerdáig, és 2021. január 06. szerdától február 17. szerdáig szigorúan csak szerdai
ügyfélfogadási napon 8-12 és 13- 16 óra között nyújtható be a Hivatal Hatósági és Szociális
Irodáján.
A tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtása határidejének meghosszabbításával az ügyfelek
számára a kérelmek benyújtására 12 szerdai ügyfélfogadási nap áll rendelkezésre. Az ÖR jelenleg
hatályos szabálya alapján a kérelem benyújtására november 15. - december 15. között 12
ügyfélfogadási napon lett volna lehetőség. A rendelet módosítás így nem érinti hátrányosan az
ügyfeleket.
A rendelet módosítás célja, hogy a 65. év felettiek védelme, valamint a csoportosulások elkerülése
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, ezzel is biztosítva a koronavírus terjedésének
megakadályozását, megelőzését.

A fentiek miatt javasolom, hogy a rendelet átmeneti rendelkezései között szabályozásra kerüljön a
tűzifa támogatás benyújtási határidejének polgármesteri utasításnak megfelelő módosítása a
2020/2021. fűtési idényre.

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.
Dunaföldvár, 2020. november 25.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(…….) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról, a köztemetésről,
a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló
3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4)
bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról,
és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Tűzifa támogatás iránti kérelem a 2020/2021. fűtési idényben a veszélyhelyzetre tekintettel
2020. november 18. szerdától december 16. szerdáig, és 2021. január 06. szerdától február 17.
szerdáig kizárólag szerdai ügyfélfogadási napon 8-12 és 13-16 óra között nyújtható be a
Hivatal Hatósági és Szociális Irodájában.”
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.
december 16-tól kell alkalmazni.
(2) A rendelet a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.
Dunaföldvár, 2020. december .

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2020. ………………..

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati

lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város polgármestere által elfogadott
a települési támogatásról, a köztemetésről,
a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló
3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2020.(….) önkormányzati rendeletéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
Átlátható, egyértelmű szabályozás, tekintettel a veszélyhelyzetre. Ügyfelek részére 12
ügyfélfogadási nap biztosítása a veszélyhelyzet idején is a tüzifa támogatás iránti kérelem
benyújtására.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása a 65. év felettiek védelme.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy a
tűzifa kérelmek benyújtása időben ütemezetten/elhúzódóan/ szám szerint az eredetileg
rendelkezésre álló ügyfélfogadási napon történik, így határidőben feldolgozhatóak a kérelmek.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
Amennyiben a rendelet módosítására nem kerül sor, úgy arra a jogosultak nem tudnak kérelmet
benyújtani.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.
Dunaföldvár, 2020. december 15.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
a települési támogatásról, a köztemetésről,
a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló
3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2020.(….) önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint
a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja
azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást
szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az
indokolás közzétételéről:
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint:
(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint:
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján
nem lehet ellentétes.”
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott
rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
A rendelet-tervezet részletes indokolása:
1. §
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3.
napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Horváth Zsolt polgármester 2020. november 6.
napján saját hatáskörében elrendelte, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a természetbeni tűzifa
támogatás 2020. november 18. szerdától december 16. szerdáig, és 2021. január 06. szerdától
február 17. szerdáig (12 szerdai ügyfélfogadási nap!) szigorúan csak szerdai ügyfélfogadási
napon 8-12 és 13- 16 óra között nyújtható be a Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján. Ezen
polgármesteri utasítás alapján, azzal megegyezően került módosításra az önkormányzati
rendelet.
A rendelkezés célja a 65 éven felüliek védelme és a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban az
ügyfelek csoportosulásának elkerülése.
2. §
A rendelet-tervezet az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről, és ezzel egyidejűleg annak
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

