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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. március 11.-i ülésére 

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati 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 képviselő-testület a 2018. januárjában módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét, 

annak függvényében, hogy az önkormányzat milyen összegű támogatást kapott a szociális 

kiadások fedezete tekintetében. Akkor a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatását, mivel a szociális kiadásokra fordítható 

támogatás összege nagymértékben lecsökkent 2017-ről 2018. évre. A 2019. évi támogatás 

összege azonban lehetővé teszi a támogatási forma ismételt bevezetését.  

 

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: nem releváns; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: nem releváns; 

 

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 magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt 

szükséges. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: törvényességi 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, 2019. március 6. 

  

 Tamás Csaba 

 polgármester 
 


