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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. március 8.-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. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester javaslata alapján az egyes támogatások igénybevételéhez 

figyelembe vehető jövedelemhatárok emelésre kerültek, mivel a rendelet elfogadása óta kb. 

12 %-al emelkedtek a jövedelmek, illetve a nyugdíjak is.  

A hatályos önkormányzati rendelet külön-külön szabályozza a települési gyermeknevelési 

támogatást, mely az iskoláskorú gyermek után nyújt támogatást, valamint a hátrányos 

helyzetű gyermekek települési támogatását, mely az óvodás korú gyermekek után nyújt 

támogatást. Az egyszerűbb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a két fajta támogatás 

összevonásra kerül és települési gyermeknevelési támogatás címen igényelhető a jövőben. 

 

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. 

 

 

Segesd, 2019. március 1. 

  

 Péntek László 

 polgármester 
 


