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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. november 16.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 16.
napján 16.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye: Községháza -  Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester 
Berki András képviselő 
Vidéki Attila képviselő 
Szilvási István képviselő

Távol: Kiss Róbertné képviselő
Mangó István képviselő

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Győri Or
solya alpolgármester.

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

2. Kiss Róbertné képviselő lemondása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

4. Szociálisan rászorultak támogatásának lehetősége
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

5. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szo
ciális célú tűzifa támogatás heiyi szabályairól
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részeletesen ismertette az előterjesztést, az előzetes hatásvizsgálatot, a 
rendelettervezetet és az indokolást.
A polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. Kiss Róbertné képviselő lemondása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet Kiss Róbertné 2021. október 14. napján 
benyújtott, képviselői tisztségről történő lemondásáról.
A jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a vonatkozó jogszabályokról.
A polgármester javasolta a lemondás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2021. (XI. 16.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiss Róbertné 2021. október 14. 
napján benyújtott, képviselői tisztségről történő lemondását tudomásul veszi.

3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat gazdál
kodásának helyzetéről. Elmondta, hogy a könyvelőkkel folyamatosan konzultálnak a feladatfinanszíro
zás megfelelő felhasználása érdekében. Az önkormányzatnak fizetési nehézségei nincsenek, a felada
tok ellátása az elvárható színvonalon megoldott.

4. Szociálisan rászorultak támogatásának lehetősége
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az idei évre 
kiemelkedően magas összeget kapott a szociális feladatai ellátásának biztosítására. Ennek a keretnek 
a terhére lehetőség van a szociálisan hátrányos helyzetű családok, rászorultak támogatására. Az erre 
a célra az idei évben még felhasználható ősszeg függvényében a szociális rendeletben meghatározott 
ellátások, támogatások esetleges kibővítésére, összegének megemelésére is lehetőség van.
Schirling István jegyző részletesen ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Tör
vényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/216-1/2020. számú szakmai segítségnyújtását és az 
NOÁTFO/I 7-37/2021. számú, a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletével 
kapcsolatos javaslattételét, melyet a képviselő-testület tagjai ismételten megkaptak.
(A szakmai segítségnyújtás és a javaslattétel a jegyzőkőnyvhőz csatolva.)



5. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szilvási István képviselő felmérte 
a községben a súly- és sebességkorlátozó táblák kihelyezésének lehetőségét az önkormányzati utakra 
a község lakosságának és útjainak védelmében.

Szilvási István tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az alábbi utcákban indokolt 2,8 tonnás súlykor
látozó tábla kihelyezése, mivel egyes mezőgazdasággal foglalkozó cégek, vállalkozások gépjárművei 
jelentősen terhelik az utakat:

Hunyadi út mindkét végére 
Alkotmány út mindkét végére 
Mikszáth út mindkét végére 
Szabadság út, Kossuth út kereszteződéséhez 

Szilvási István képviselő javasolta a súlykorlátozó táblák kihelyzését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2021. (XI. 16.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2,8 tonnás súlykorlátozó táblát 
helyeztet ki a Hunyadi út mindkét végére, az Alkotmány út mindkét végére, a Mikszáth út 
mindkét végére, és a Szabadság út, Kossuth út kereszteződéséhez.
A képviseiő-testüiet megbízza Szilvási István képviselőt a táblák kihelyezésével kapcsola
tos ügyintézéssel.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: értelem szerint

Győri Orsolya alpolgármester elmondta, hogy Oláh Nándorné polgármester társadalmi megbízatásban 
látja el a polgármesteri feladatokat. Javasolta Oláh Nándorné polgármester részére a 2021. évben vég
zett kiemelkedő munkája elismeréseként két havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom megálla
pítását.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a javaslattal.

Schirling István jegyző részletesen ismertette a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó 
szakaszát.

Oláh Nándorné polgármester személyes érintettséget jelentett be és jelezte, hogy tartózkodik a szava
zásnál.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2021. (XI. 16.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Nándorné polgármester ré
szére két havi tiszteletdíjának megfelelő összegű Jutalmat állapít meg a 2021. évben vég
zett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Határidő: azonnal
Felelős: Győri Orsolya alpolgármester, Schirling István jegyző

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta.

O - \
Oláh Nándorné 
polgármester

Győri Orsolya U 
jegyzőkönyv hitelesítő

Schirling István^ 
jegyző



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés és előzetes hatásvizsgálat 
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletéhez

Tisztelt Képviselő-testületi

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete sikeresen pályázott a Belügyminiszter által kiírt, 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. 
pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támo
gatásra. Az önkormányzat részére 389 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlására nyílik lehető
ség. A szociális rászorultság és igénylés feltételeit önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni. 
A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni az aktív korúak 
ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban, -  elsősorban a lakhatáshoz kap
csolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket, valamint a halmo
zottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. Az önkormányzatnak költségvetésében bizto
sítani kell a tűzifa szállítás és jogosultakhoz történő kiszállításának költségét.

A rendelet alapvetően a szociálisan hátrányos helyzetű háztartásokat támogatja, az aktív korúak ellátá
sára, iletve az időskorúak járadékára jogosultak, a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban 
részesülők, a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a halmozottan hátrányos hely
zetű gyermekeket nevelők, , valamint az egyedül élő nyugdíjasok -  akinek havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át -  kapnak tűzifát.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:
A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet szabályozása szerint a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
háztartások tűzifa támogatásban részesülnek, mely jelentős segítség a téli időszakban.
Gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet alapján kiosztandó tűzifa szállításának és jogosultak 
részére történő eljuttatásának költsége az önkormányzatot terheli.
Környezeti következményei: A rendelet alapján kiosztott tűzifa felhasználásával csökken a kommu
nális hulladékkal történő tüzelés, így kisebb lesz a káros-anyag kibocsátás.
Egészségi következményei: A lakossági fűtőberendezésekben felhasznált tűzifa lényegesen keve
sebb káros anyag (égéstermék) kibocsátásával jár, mint a háztartásokban keletkező hulladék el
égetése, így csökken a káros-anyag terhelés.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alapján benyújtott igények vizsgálata és el
bírálása jelentős adminisztratív terhet jelent a hivatal számára és kiemelt ügyfélforgalmat eredmé
nyez.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a tűzifa igénylésére kiírt pályázat alapján feltétel volt a 
pályázatban foglalt feltételek szerinti rendeleti szabályozás.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az elnyert támogatás visszafizetési kötele
zettségét vonhatja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet 
a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételek mellet csak jelentős nehézségekkel és többlet- 
munka igénybevételével alkalmazható, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Karancsság, 2021. november 11.

Schirling István 
jegyző



RENDELETTERVEZET

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímen a benyújtott pályázata alapján támogatást biztosított Karancsság Község 
Önkormányzata részére.

(2) A rendelet célja, hogy a Karancsság településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság 
alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás, egyszeri juttatás 
jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, valamint lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmán a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2 . §

(1) A rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat egyenlő arányban vissza nem térítendő 
természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m  ̂szociális tűzifa támogatásban kell részesíteni.

(2) Szociális célú tűzifára jogosult az a kérelmező, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára, vagy települési 
támogatásként folyósított lakhatási támogatásra jogosult, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától.

3 .§

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális tűzifára való jogosultságról a 
polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(2) A kérelmet 2021. november 26-ig lehet benyújtani a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági 
Kirendeltségén (3161 Karancsság, Kossuth út 64.).

(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen igazolja.

(4) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

4 .§

E rendelet a kihirdetését kővető napon lép hatályba és 2022. április 30. napján hatályát veszti.

O —^Oláh Nándorné s. k., Schirling István s. k.,
polgármester jegyző



Indokolás
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletéhez

Általános Indokolás

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete sikeresen pályázott a Belügyminiszter által 
kiírt, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 
2.2.1. pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra. Az önkormányzat részére 389 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására nyílik 
lehetőség. A szociális rászorultság és igénylés feltételeit önkormányzati rendeletben szükséges 
szabályozni. A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni az 
aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban, -  elsősorban a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban -  részesülőket, 
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. Az önkormányzatnak 
költségvetésében biztosítani kell a tűzifa szállítás költségét.
A szabályozás várható hatása:
A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a rászorulók részére nagy segítséget jelent, növeli a családok 
szociális biztonságát.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet célját, hatályát és a rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

2. §-hoz

A támogatási feltételei, jogosultak köre kerül meghatározásra.

3.§-hoz

A támogatás megállapítása iránti eljárást, az igénylés feltételeit és a döntésre való felhatalmazást 
tartalmazza.

4. §-hoz

A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §
(1) A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímen a benyújtott pályázata alapján támogatást biztosított Karancsság Község 
Önkormányzata részére.
(2) A rendelet célja, hogy a Karancsság településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság 
alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás, egyszeri juttatás jogosultsági, 
igénylési, odaítélési feltételeit.
(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, valamint lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmán a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. §
(1) A rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat egyenlő arányban vissza nem térítendő természetbeni 
támogatásként legfeljebb 5 m  ̂szociális tűzifa támogatásban kell részesíteni.
(2) Szociális célú tűzifára jogosult az a kérelmező, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára, vagy települési támogatásként folyósított lakhatási 
támogatásra jogosult, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevel, vagy egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális tűzifára való jogosultságról a 
polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(2) A kérelmet 2021. november 26-ig lehet benyújtani a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági 
Kirendeltségén (3161 Karancsság, Kossuth út 64.).
(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen igazolja.
(4) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

4.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. április 30. napján hatályát veszti.

O \
öláh Nándorné 
polgármester I Schirling István^ 

jegyző

/
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Jegyzője részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony! T isztelt Jegyző Űr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 133. § (1) 
bekezdése értelmében a kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az 
általa alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű 
működése céljából.

Fent hivatkozott Jogkörben eljárva a szociális tárgy kőrisen a lkotott önkormányzati 
rendeletekkel kapcsolatosan az alábbi szakmai segítséget nyújtom:

A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek egyre növekvő számban tartalmaznak olyan 
rendelkezéseket, amelyek a települési támogatások jogosultsági feltételeként nem 
határoznak meg jövedelmi és vagyoni viszonyokat. A helyi szabályok jellemzően 
életkorhoz, lakóhelyhez, a településen életvitelszerűen történő tartózkodáshoz, és egyéb, 
nem szociális rászorultságí feltételhez kötik a támogatásokhoz történő hozzájutást.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban; Szoc.tv.) 1. §-ában meghatározott célja, hogy a szociális biztonság 
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes 
szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
valamint érvényesítésének garanciáit. A helyi önkormányzatok a Szoc.tv.-ben szabályozott 
ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A 
szociális ellátás feltételeinek biztosítása -  az egyének önmagukért és családjukért, 
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl ^  az állam központi 
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

A Szoc.tv. 26. §-a szerint a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat 
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére -  a rendeletében meghatározott 
módon és feltételek szerint -  más pénzteli támogatásokat is megállapíthat.

A Szoc.tv. 25. § (1) bekezdése szerint a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, 
pótlására, illetve a különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel

Hatósági Főosztály 
TOrvcnycsségi FelOgysícti Osztály 
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pénzbeli szociális ellátás nyújtható. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a
(3) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület -  a Szoc.tv.-ben és a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint -  települési támogatást állapít 
meg a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében.

A Szoc.tv. 132. § (4) bekezdés g) pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat, 
hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások 
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa számos határozatában (például; Köf.5.051/2012/6., 
Köf.5.008/2013/8., Köf.5.051/2014/3., Köf.5,017/2015., Köf.5.019/2015/5.,
Köf.5.014/2019/3., Köf.5.030/2019/3. számú határozat) foglalkozott a szociális tárgyú 
önkormányzati jogalkotás felülvizsgálatával.

A Köf.5014/2019/3. számú határozatában rámutatott arra, hogy a rászorultsági elvet 
figyelmen kívül hagyó helyi szabályozás sehogyan sem értelmezhető összhangban állóként 
a Szoc.tv.-nek a települési támogatást illetően kifejezetten a szociális rászorultság esetére 
vonatkoztatott meghatározásával, mi több, azzal kimondottan ellentétes. A  Szoc.tv. által 
intézményesített települési támogatásként tehát az önkormányzat ilyen támogatási 
tartalmat jogszerűen nem határozhat meg, mert az adott, éppen a felhatalmazó magasabb 
szintű jogszabállyal ütközik.”

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 5019/2015/5. számú határozatában elvi éllel mondta 
ki, hogy „önkormányzati rendeletben felhatalmazás hiányában nem lehet a szociális 
támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat’’

A Köf. 5.030/2019/3. számú határozatában szintén elvi döntésként rögzítette:
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által 
intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem 
szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában meghatározott 
rászorultsági elvvel; meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem 
tekinthető szociális szempontnak."

A  Kúria a Szoc.tv. hivatkozott rendelkezéseibe ütköző önkormányzati szabályozások 
törvénysértő voltát megállapította és a törvénysértő rendelkezéseket megsemmisítette.

Fent kifejtettek alapján, amennyiben a szociális tárgykörben a lko to tt önkormányzati 
rendelet szociális rászorultságtól független feltételekhez köti a települési 
támogatásokat, a képviselő-testület vizsgálja felül az érintett rendelkezéseket és 
módosítsa/helyezze hatályon kívül azokat Ennek elmaradása törvényességi 
felügyeleti intézkedés alkalmazását vonja maga után.

Amennyiben a képviselő-testület szociális rászorultságtól függetlenül kíván támogatást 
nyújtani, azt - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói 
hatáskörében eljárva - külön rendeletben teheti meg.

Salgótarján, 2020. október 22.
Tisztelettel:

ndor kormánymegbízott 
;ébpn és megbízásából;

f/StíSMef
főosztályvezető

A dokumentum elektronikusan hitelesített. 
Dátum :2020.10.22 14:53:44 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Kiadmányozta: T F IK T F IK
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Karancsság Község Önkormányzatának 
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Karancsság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Úr!

Magyarország Alaptörvényének 34. cikk (4) bekezdése alapján, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a továbbiakban: Mötv.) 133. §
(2) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva a Karancsság Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
vizsgálata alapján az alábbi

javaslattal élek:

A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint került megfogalmazásra:

„Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testüíete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. 
pont bekezdésében meghatározott eredeti Jogalkotói hatáskörében eljárva és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:"

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében szabályozza, hogy a helyi 
önkormányzat eredeti vagy származékos jogalkotói hatáskörben, felhatalmazás alapján 
alkothat rendeleteí.

így a Rendelet bevezető részében az eredeti és a származékos jogalkotói hatáskör 
együttes megjelölése riem helytálló, a Rendelet esetében a pontos felhatalmazó 
rendelkezést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111, törvény (a 
továbbiakban: Szoc. tv.) 132. § (4) bekezdésének g) pontja tartalmazza.

A Rendelet bevezető része nem tartalmazza a feladatkör megjelölésére vonatkozó 
jogszabályhelyeket, a feladatkört az Alaptörvény 32. cikk (1) taekezdésének a) pontja, 
valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8a. pontja tartalmazza.______________________

Hatósági Főosztály 
Törvínyessígi FelOgyeletl Osztály 
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Felhívom a figyelmét, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 
rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 36. § (1) bekezdése alapján a szerkezeti egységek 
növekvő szintjének sorrendjében:
a) az alpont,
b) a pont,
c) a bekezdés,
d) a szakasz,
e) az alcím,
f) a fejezet,
g) a rész és
h) a könyv.

Kérem, hogy a rendelet szerkezeti felépítése tekintetében a Jszr. rendelkezéseire 
fokozott figyelmet fordítson, tekintettel arra, hogy a Rendelet megjelölés nélküli 
elmeket tartalmaz.

A Rendelet számos rendelkezése nincs összhangban a Szoc. tv-ben foglaltakkal.

A Szoc. tv. 1. §-ában meghatározott célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és 
megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások 
formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 
érvényesítésének garanciáit, A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott 
ellátásokon túl saját költségvetésűk terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.

A Szoc tv, 25. § (3) bekezdés b) pontja tartalmazza, hogy szociális rászorultság esetén a |
jogosult számára a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat j
rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapit meg (a 
továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
A Szoc. tv. 26. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli 
ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében 
meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

A Kúria önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2019/3. számú határozata kimondta, hogy a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény által 
intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem 
szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában 
meghatározott rászorultsági elvvel.

A Rendelet 5. §-a értelmében; „A képviselő-testület által szabályozott támogatási formákat 
csak az veheti igénybe, illetve az kaphatj'a, - nem önhibájából került rossz szociális 
helyzetbe.
- értékesíthető vagyontárggyal nem rendelkezik,"

Aki szociális rászorultságára tekintettel jogosult lenne az ellátásra, azon indokkal nem 
zárható ki az ellátásból, hogy milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy szociálisan ;
rászorulttá vált, valamint azon körülmény, hogy értékesíthető vagyontárggyal 
rendelkezik, avagy sem, a támogatás megállapításakor figyelembe vett szociális |
helyzet megállapítása során nyerhet értékelést, önmagában emiatt a jogosult nem i
zárható ki valamennyi támogatási formából, mivel ezen szabályozás ellentétes a Szoc. -
tv. 1. §-ában meghatározott céljával.
Fenti rendelkezés egyebekben gondolatjelekkel megjelölt felsorolást tartalmaz, mely a |
Jszr. rendelkezéseiben foglalt szerkezeti egységeknek nem felel meg.
A Rendelet fent hivatkozott rendelkezése sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt normavilágosság követelményét is, mivel a 
jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási 
tartalommal kell rendelkeznie.



A fenti rendelkezésben foglalt „önhiba”, valamint „éríékesiíhető vagyontárgy” fogalmak 
tisztázásra szorulnak, mivel ezen körülmények vizsgálata csak azok pontos 
meghatározása esetén lehetséges.

A Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján: „Települési támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy főre Jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai eavikének sincs 
vagyona."

A hivatkozott rendelkezés szintén a Jat. 2. § (1) bekezdésébe ütközik, ugyanis nem 
határozza meg a vagyon fogalmát, továbbá mivel a Rendelet nem tartalmaz értelmező 
rendelkezéseket, ezért szükséges hivatkozni a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjára.

A rendkívüli települési támogatás célja a Szoc. tv. 45. § (3) bekezdése szerint a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerüli, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása, így ahhoz nem szükséges 
egyéb rászorultság (jövedelemhatár) megállapítása, mivel a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzet önmagában szociális rászorultságot feltételez, igy ahhoz további 
feltételként jövedelemhatár megszabása, valamint annak alkalmakra korlátozása nem 
áll összhangban az ellátás céljával.
Javaslom, a rendkívüli települési támogatás egy olyan szegmensének szabályozását, 
melyhez nem társul jövedelemhatár megszabása.
Továbbá a Rendelet a rendkívüli települési támogatást szabályozó 8, §-a két (3) bekezdést 
tartalmaz.
A rendkívüli települési támogatás jelöletlen alcím alatt, a 8. § (3) bekezdésében a Rendelet 
települési támogatást -  nem pedig rendkívüli települési támogatást -  említi, amikor 
megállapíthatóságának évi két alkatomra korlátozásáról rendelkezik.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a jövőben fokozott figyelmet fordítson arra, hogy a 
szociális tárgykörben alkotott rendelet rendelkezései összhangban álljanak a Szoc. 
tv. 1. §"ában meghatározott céljával, valamint a Szoc. tv. 26. §-ában foglalt 
rászorultsági elvvel.

Továbbá felhívom a figyelmét, hogy valamennyi ellátási forma esetében meg kell határozni 
a jogosultság feltételeit, az igénybevétel módját, valamint a szociális rászorultsághoz 
kötöttséget.
Amennyiben az önkormányzat rászorultságtól függetlenül kíván támogatást biztosítani, arra 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva 
megalkotott rendelet keretében van lehetősége.

A Rendelet fogalomhasználata felülvizsgálatra szorul a tekintetben, hogy az több 
helyen is segélyt említ, azonban a Szoc. tv. 2015. március 1. napján hatályba lépett 
módosítása a törvény fogalomhasználatát mégváltoztatta és az önkormányzati segélyt a 
települési támogatás váltotta fel.

A Rendelet a jövedelem igazolásához vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását 
írja elő.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 87. § (1) bekezdése 
szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-jével az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával jött létre, ezzel egyidejűleg az Adó- 
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség megszűnt.

A Rendelet több rendelkezése hivatkozik a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 
rendelkezéseire, azonban azt, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.



A Rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a kérelmet a Rendelet 1. számú mellékletét képező 
nyomtatványon lehet benyújtani, azonban a Rendelet nem rendelkezik 1. számú 
melléklettel, az a Nemzeti Jogszabálytárban nem került közzétételre.

Tájékoztatom, hogy a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által 
kiadott, a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletével kapcsolatos 2021. évi ellenőrzési munkaterve szerint a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti jogkörében 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig 
terjedő időszakban vizsgálja a helyi önkormányzatok szociális tárgyú rendeletéit a Szoc. tv. 
rendelkezéseire figyelemmel.

Az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal javaslattal élhet az érintett 
működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a heiyi 
önkormányzat képviselő-testületé, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról 
döntést hozni, A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási 
tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 
119/2012 (VI. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése alapján a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására 
vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács - 
amennyiben a megkeresés más határidőt nem tartalmaz - a soron következő ülésén 
köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni.

Felhívom a Polgármester Asszony figyelmét, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVill. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva az 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.

A javaslattétellel kapcsolatos döntésről, a javaslat elfogadásáról, esetleges 
elutasításáról, valamint a javaslat esetleges elutasításának indokáról, továbbá a 
megtett intézkedésekről (rendelet módosítás)

2021. július 2. napjáig

írásban tájékoztatást kérek.

Salgótarján, 2021. június 1.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
je vében  és megbízásából:

. , V - ' l  
ffiá|ányné Márton Melinda 

osztályvezető

A  dokumentum elektronikusan hitelesített. 
Dátum; 2021.06.01 14:53:33  
Nógrád M egyei Kormányhivatal 
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kővetkezőket rendeli el:

1 §
(1) A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímen a benyújtott pályázata alapján támogatást biztosított Karancsság Község 
Önkormányzata részére.
(2) A rendelet célja, hogy a Karancsság településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság 
alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás, egyszeri juttatás jogosultsági, 
igénylési, odaítélési feltételeit.
(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, valamint lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmán a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. §
(1) A rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat egyenlő arányban vissza nem térítendő természetbeni 
támogatásként legfeljebb 5 m® szociális tűzifa támogatásban kell részesíteni.
(2) Szociális célú tűzifára jogosult az a kérelmező, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára, vagy települési támogatásként folyósított lakhatási 
támogatásra jogosult, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevel, vagy egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális tűzifára való jogosultságról a 
polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(2) A kérelmet 2021. november 26-ig lehet benyújtani a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági 
Kirendeltségén (3161 Karancsság, Kossuth út 64.).
(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen igazolja.
(4) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

4.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. április 30. napján hatályát veszti.
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öláh Nándorné 
polgármester

Schirling István^ 
jegyző
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