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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 

 

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy 

rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

A 2015. február 24. napján kihirdetett szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása vált szükségessé a gyakorlati tapasztalatok következtében. 

A hátrányos helyzetű gyermekek települési támogatása igénybevételének feltétele kiegészülne 

az óvodába járó gyermekek esetében, igazolás kérésével, amely alapján megállapítható lenne, 

hogy a gyermek rendszeresen jár-e óvodába. 

A szociális ellátásokról szóló rendelet kiegészülne a Bursa Hungarica ösztöndíj igénylésének 

lehetőségével. Ezt a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

tartalmazta, de mivel szociális jellegű, a háztartás egy főre jutó jövedelmétől függő ellátásról 

van szó, célszerű a szociális rendeletben szabályozni. 

 

A fent elmondottakra tekintettelszükségessé vált a szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a feltételek pontosításával igazságosabb lesz az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó szociális ellátások rendszere; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: a szociális ellátásokat biztosító központi támogatás fedezetet 

nyújt a támogatásokra; 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 



c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:nem releváns. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a fennálló valós élethelyzetek miatt szükséges. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: az önkormányzati rendeletek 

összhangjának hiánya. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Beleg, 2015. szeptember 9. 
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 polgármester 
 


