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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség

Az előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosítására tesz javaslatot.
Az előterjesztés általános indokolása, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 2020.
szeptember 14. napján tartott rendes ülésén elfogadta a „Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata által szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindításáról szóló 479/2020. (IX.
14.) határozatát, melynek 2. pontja a következőkről rendelkezik:
„2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron következő üléséig vizsgálja meg az
alábbi rendelkezés vonatkozásában, hogy szükséges-e a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása, és amennyiben igen, készítsen
előterjesztést a rendelet módosítására vonatkozóan:
„Mennyiségi adatok: 400 kaloda tűzifa 200 háztartáshoz történő házhozszállítással. Ajánlatkérő
rögzíti, hogy egy kaloda belső űrtartalmának 1m x 1m x 1,7m-esnek kell lennie. A kalodákban a
fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa kalodán belüli szórt, rendezetlen
elhelyezésére. Ajánlatkérő akác, bükk vagy tölgy tűzifát fogad el, de egy kaloda vegyesen is
tartalmazhatja ezen fafajtákat. A kalodákban lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm
húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb 20%-os eltérést fogad el Ajánlatkérő szerződésszerűnek.
A kalodában lévő tűzifának félszáraz, vagy annál jobb szárazsági fokúnak kell lennie. Ajánlatkérő
a tűzifa házhoz szállítását kalodásan kéri, de elfogadja egyszer használatos szögelt kaloda
alkalmazását is.”
A hatályos rendelet 19. §-a rendelkezik a tűzifa támogatás részletszabályairól. A szakasz (10)
bekezdése az alábbi szabályokat határozza meg:
„(10) A tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa, tüzelési célra azonnal felhasználható
nedvességtartalommal rendelkező, vágott, hasított tűzifa.”
Annak érdekében, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatának megfeleljen a
rendelet szövegezése, az alábbi módosítást javasoljuk:
„(10) A tűzifa támogatás évente egységesen 2 kaloda tüzelési célra azonnal felhasználható
nedvességtartalommal rendelkező, vágott, hasított akác, bükk vagy tölgy tűzifa. A kaloda belső
űrtartalma 1mx1mx1,70 méter. A kalodában lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm
húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb 20%-os eltérés lehetséges.”
A rendelet-tervezetben megfogalmazott

keretszabályok alapján a beszerzési eljárásban már
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lehetőség lesz a részletszabályok meghatározására, pl. a kaloda vegyesen is tartalmazhatja a
meghatározott fafajtáknak megfelelő tűzifát, vagy, hogy miként kell elhelyezni a kalodában a
tűzifát.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 32. §-a
rendelkezik arról, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
Ezen rendelkezésnek eleget téve a Polgármesteri Hivatal a www.szekszard.hu honlapon
hirdetményt tesz közzé, melyben tájékoztatja a lakosságot erről a lehetőségről.
Az előterjesztéshez hatásvizsgálati lap és indokolás készült.
Az előterjesztés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tárgyalja.
Szekszárd, 2020. szeptember 16.

dr. Göttlinger István
aljegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály
előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható
következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről az alábbiakban számolunk be.

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítás társadalmi hatása abban mutatható
ki, hogy a rendelet szövegében az egy főre/háztartásra jutó tűzifa mennyiség jelenleg 15 mázsában van
meghatározva, mely a módosítás elfogadását követően 2 kalodára változik. A kaloda belső űrtartalma is
meghatározásra kerül, valamint a tűzifafajták is, mely elfogadását követően egyértelmű
megfogalmazásával megkönnyíti a jogalkalmazást. A rendelet módosítás gazdasági, költségvetési hatása
az, hogy a 2 kaloda tűzifa beszerzési ára várhatóan meghaladja a 15 mázsa beszerzési árát, így magasabb
összegű természetbeni juttatásban részesülnek a támogatottak.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosításának adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nem kimutatható.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
jogszabály megalkotása azért szükséges, hogy végrehajtására kerüljön a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság 479/2020. (IX. 14.) határozata. Elmaradásának várható következménye, hogy a jelenleg hatályos
rendelet marad érvényben.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4
196elot

INDOKOLÁS
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezethez

Az önkormányzati rendelet megalkotását – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában
foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak indokolják:
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A rendelet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. szeptember 14. napján tartott ülésén hozott
479/2020. (IX. 14.) határozatában megjelölt javaslatnak megfelelően került megalkotásra. Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10 § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében feladatkörben eljárva alkotta meg rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz: A tűzifa támogatás részletszabályait meghatározó szakasz (10) bekezdésének módosítására tesz
javaslatot.
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá 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 21. § (2) bekezdése alapján jelen indokolás a
Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…../2020. (……) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10
§ (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1)
bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság, valamint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet 19.
§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A tűzifa támogatás évente egységesen 2 kaloda tüzelési célra azonnal felhasználható
nedvességtartalommal rendelkező, vágott, hasított akác, bükk vagy tölgy tűzifa. A kaloda belső
űrtartalma 1mx1mx1,70 méter. A kalodában lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm
húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb 20%-os eltérés lehetséges.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Göttlinger István
aljegyző
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