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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. december 14.-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 szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 2015. március 1. napján lépett hatályba. 

Az önkormányzat 2015-ben tapasztalatokat szerzett az általa nyújtott támogatások 

tekintetében, ezért került sor a rendelet felülvizsgálatára. 

A települési lakhatási támogatás összegére vonatkozó rendelkezések tartalmaznak a hatályos 

rendeletben 2016. évre utalást, ennek módosítása indokolt, a pontos hivatkozások érdekében. 

A képviselő-testület a november 24.-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra 

benyújtásra kerülő kérelmek elbírálási feltételeinek módosításáról. A módosítási javaslat 

értelmében a támogatás feltételei változnak meg úgy, hogy az alaptámogatás az öregségi 

nyugdíjminimum másfélszereséhez, a maximális támogatás pedig a két és félszereséhez lesz 

kötve. 

A rendelet-módosítás egy külön fejezettel egészíti ki a hatályos rendeletet, a Szociálpolitikai 

Kerekasztalra vonatkozó szabályokkal.  

A hatályos Szt. 58/B. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik: 
 
„(2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi 
önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést 
tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető 
fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.” 
 

2017. január 1. napjától az Szt. hivatkozott szakasza a következők szerint módosul: 

 
„(2) A 2 000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi 
önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz 
létre.” 
 

 

 



Mivel Segesd község esetében a szolgáltatástervezési koncepciót a Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás készíti el, a 2017. január 1. napjától működő 

Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a koncepció elkészítéséhez, illetve felülvizsgálatához 

történő segítségnyújtás. 

 

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: az önkormányzati rendelet alkalmazhatóbbá válik a szabályok 

pontosításával. 

 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 fennálló valós élethelyzetek miatt szükséges, illetve törvényi 

kötelezettség; 

 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. 

 

Segesd, 2016. december 9. 

  

 Péntek László 

 polgármester 
 


