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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. április 24.-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 rendelet módosítását a 23/B. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő „2016.” évre utalás teszi 

indokolttá. Mivel a települési támogatás bevezetésének egyik fő célja az volt, hogy a 

háztartásoknak, illetve a személyeknek csökkenjen az adótartozása, ezért az adott évben, 

mindig az előző évről áthúzódó magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó 

tartozásokat kell figyelembe venni. 

 

A fent elmondottakra tekintettel szükségessé 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 lakosság a támogatás igénybevételének lehetőségével érdekeltté 

válik az adótartozások befizetésében. 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: az adóhátralékok befizetésével nő az önkormányzat saját 

bevétele. 

 

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 szükséges, mivel a támogatás igénybevételének eredeti feltétele 

az adott évet megelőző adóévek figyelembevétele volt. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: lakossági észrevétel lehet. 

 

 

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, 2017. április 13. 
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